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سپاس از قدردانی ها

ک، از ایـن کتـاب مـن  کـه همـۀ مـردان دیـن و هـواداران عتـرت پـا بـه دلـم افتـاده بـود 

گرانبهـا و نوشـته های  کـرد. و ایـن آرمـان دسـت یافتنی شـد. نامه هـای  قدردانـی خواهنـد 

ارزشمند از همه سوی سرزمین عراق و نیز فراسوی آن از همه جای جهان، از جانب گروه ها 

 و شـخصّیت های برجسـته به سـویم سـرازیر شـد و همگی با خامه و چکامه به سـتایش 

کتـاب پرداختنـد. ایـن همـه نشـانگر احساسـی نیرومنـد در جامعـۀ  و بزرگداشـت ایـن 

ک در اجتماع دینی، و شـعوری زنده در میان مردان دین اسـت.  اسـالمی، اندیشـه ای پا

خداونـد مـردم عـرب و دیـن حـّق خویـش را پاینـده دارد! درود بر دیگر اّمت های مسـلمان 

کردنـد! مـا سـپاس پیوسـتۀ خویـش را نثـار همـۀ ایشـان می کنیـم و  ی  کـه از آنـان دنبالـه رو

ک آرزومندیـم. برایشـان توفیـق می طلبیـم و پیشـرفت و رشـد را بـرای پیـروان قـرآن پـا

فکتاب:امینی
ّ
مؤل





شاعران غدیر در سده  های یکم و دوم و بخشی از سدۀ سوم

که ایشان را خالص برگزید ... سپاس خداوند را؛ و درود بر آن بندگانش 

که حقیقتی  کتاب پایان یافت، از آن پس  د نخست این 
ّ
که مجل ستایش خدای را باد 

ک را که از روشن ترین حقایق دینی است، به نحو ملموس برای خوانندگان آشکار نمود؛  تابنا

 یعنـی همـان مـراد و مفـاد نـّص غدیـر؛ همـان نـّص روشـن بـر امامـت مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن. 

کـه جای هیچ گفت و گویـی را باقی ننهاد و هیچ جدل کننده ای  و ایـن روشـنی چنـدان بـود 

را بـرای شـبهه در داللـت آن مجـال نـداد. در ضمـن آن بررسـی کامل، نشـان دادیـم که معنای 

کـه آن  کـه مـردم عـرب از روزگار صحابـه  مـورد نظـر مـا از حدیـث غدیـر، همـان معنایـی اسـت 

یافته اند. یافـت نمودنـد، و نیـز نسـل های بعـد تـا روزگار مـا، از این سـخن در را از پیامبـر؟ص؟ در

بی تردیـد، ایـن مـراد، همـان معنـای لغـوی آن لفـظ اسـت، خـواه آن قرائـِن تأییدکننـده را 

در نظـر بگیریـم و خـواه نگیریـم. مـا اندکـی از قرائـن و شـواهد مّدعـای خویـش را یـاد کردیم؛ اّما 

یـم و همـراه آن،  کـه بـه تفصیـل، شـواهدی از شـعر در ایـن زمینـه بیاور کنـون سـزاوار می دانیـم  ا

ی در ادب عـرب، ذکـر نماییـم تـا بـر بصیـرت  ِی و اندکـی در بـارۀ جایـگاه هـر شـاعر و ژرف کاو

خواننـدگان افزوده شـود.

کـه بیش ترشـان از عالمـان نیـز بـه شـمار می رونـد، از  البّتـه هـر یـک از ایـن شـاعران بـزرگ 

شـعر  در  را  غدیـر  حدیـث  ایشـان  کـه  ایـن  پـس  می گـردد؛  محسـوب  حدیـث  ایـن  یـان  راو
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نیسـت،  پـوچ  خیالـِی  صورت هـای  از  کشـیده اند،  نظـم  رشـتۀ  بـه  خویـش  حکایت پردازانـۀ 

چنـان کـه در بسـیاری از معانـی شـعری و نـزد انبوهـی از شـاعران رایج اسـت _ مگـر نمی نگری 

کریـم[ در هـر وادی ای سرگشـته اند؟ _ اّمـا شـاعران غدیـر  گونـه شـاعران ]بـه تعبیـر قـرآن  کـه ایـن 

راه دادن خیـال، همـۀ  بـدون  و  کشـیده اند  نظـم  بـه  بیرونـی دارد،  کـه حقیقـت  را  یـدادی  رو

کنـده در آن و معانـی مـراد از ایـن حدیـث را اسـتخراج نموده انـد؛ پـس سخنشـان  کلمـات پرا

هماننـد یکـی از احادیـِث رسـیده از معصومـان؟مهع؟ قلمـداد می گـردد و آن شـعر های چیـده 

کید بر تواتر این حدیث است. ینشان، مایۀ تأ شده در آویز های زّر

کـه آورده ایـم، از لحـاظ قـّوت شـعری در طـراز عالـی  ی، برخـی از اشـعاری را  از همیـن رو

یم؛ زیرا چنان که گفتیم،  نمی دانیم و آن را متناسب با زمان کمال یافتگی شاعرش نمی شمار

کـه روایـت و فهـم آن شـاعر از نـص و مقصود حدیث غدیر را نشـان دهیم.   هـدف مـا آن اسـت 

ی، در  کـه حاصـل اندیشـۀ و کـه هیـچ شـاعر و نویسـندۀ فصیـح را نتـوان یافـت  و روشـن اسـت 

همـۀ دوره هـای زندگـی و حـاالت مختلفش، یکسـان باشـد.
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شعر و شاعران

یخته شـده و یا  که در قالب نظم ر ما شـعر پیشـینیاِن شایسـته را تنها الفاظی نمی دانیم 

کـه بـه رشـتۀ نظـم کشـیده شـده باشـد؛ بلکـه آن را مجموعـه ای از مباحث  کلمـات آراسـته ای 

فلسـفه  عالـی  درس هـای  تـا  گرفتـه  سـّنت  و  کتـاب  دانـش  از  برگرفتـه  معـارف  در   متعالـی 

کنـار این هـا، فنـون ادب و مایه هـای  و عبرت هـا و اندرزهـای نیکـو و اخـالق می دانیـم. در 

کـه دربردارنـدۀ چنیـن مطالبـی اسـت، مطلوب  یـخ نیـز هسـت. شـعری  لغـت و زیربناهـای تار

ی مـوّرخ،   دانشـور، مقصـود حکیـم، هـدف عاِلـِم اخـالق، مـورد جسـت و جـوی ادیـب، آرزو

گفت: _ هدف همۀ جامعۀ بشری است. و _ می توان 

کـه از مهم تریـن مایه هایـی اسـت  در ایـن میـان، شـعر مذهبـی اهـداف دیگـری نیـز دارد 

کـه در شـعر پیشـینیان می یابیـم؛ و آن، عبـارت اسـت از حّجـت آوری در مذهـب و دعـوت به 

میـان  کدامـن در  پا آن خانـوادۀ  روحّیـات  یـج  ترو و  پیامبـر؟مهع؟  نشـر فضائـل خانـدان  و  حـق 

کـه بـا جان هـا سـازگار باشـد و با عقل هـا درآمیزد  جامعـه، آن هـم بـا شـکلی فریبـا و اسـلوبی نـو 

گیـرد و شـهرتش در همـه  کـش بـه دور و نزدیـک فرارسـد و هـرگاه آوازه اش در جهـان اوج  و پژوا

گـردد، دوسـت و  گوش هـا  گـردد و آویـزۀ  سـو درپیچـد و رواج و نشـر یابـد و در همـه جـا شـهره 

دشـمن بـه آن لـب بگشـایند. هـرگاه قطعه ای رجز گردد، شـتربانان با آن آهنـِگ ُحدی خوانند 

و  برخواننـد  آواز  آن  بـا  امیـران،  و  کنیـزکان در قصرهـای شـاهان و خلفـا  ترانـه شـود،  و چـون 

)13(
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گهواره نشینشـان سـازند و در پِی از شیرگرفتنشـان، به همین آواز  کودکان  مادران آن را الالیِی 

تـا بدیـن  کودکـی، بیاموزنـد  گاه  در دامنشـان حرکـت دهنـد و پـدران بـه پسـران خویـش، بـه 

کـه بـه سـبب ایـن سـرودها بـر لـوح قلبـش  کـودک بـا آن رشـد و نمـو یابـد، حـال آن  سـان، هـر 

کـه امـروز جایـش خالـی اسـت، از  سـطرهایی نورانـی از والیـت نـاب نشسـته اسـت. و ایـن اثـر 

کـه  مـی برنمی آیـد، همـان سـان 
ّ
خطابـۀ هیـچ سـخنور بلیـغ و زبـان آوری و از تبلیـغ هیـچ متکل

شمشیر و قلم هم از رسیدن به آن ناتوان است.

تأثیـر شـعر نـاب را در جـان خویـش، بیـش از هـر تبلیـغ و آوازۀ دیگـری می تـوان حس کرد. 

کـه میمّیـۀ فـرزدق را بخوانـد و بـه شـوق و مهـر مدح شـدۀ ایـن قصیـده جانـش بـه پـرواز  کیسـت 

کمیـت را بخوانـد و جانـش از حّجـت آوری بـر حـق لبریـز  کـه هاشـمّیات  کیسـت  درنیایـد؟ 

کـه حـق بـر مـدار مدح شـدۀ آن  کـه عینیـۀ ِحْمَیـری را زمزمـه نمایـد و درنیابـد  کیسـت  نگـردد؟ 

کـه تائّیـۀ دعبـل برایـش خوانـده شـود و از سـتمدیدگی اهـل حـق دل آزرده  کیسـت  می گـردد؟ 

کـه میمّیـۀ امیـر ابوفـراس بـه گوشـش بخـورد و مـوی برتنش راسـت نگـردد و هر  نشـود؟ کیسـت 

ی خطاب می کند: که دشمنان را با این سخن و عضو خویش را نبیند 

کارزار،  کـه در روز  گراِن مـی ]و َدمسـازان چنـگ و نـی[! از فخرفروشـی در برابـر مردانـی  ای سـودا

خون، سودایشان است، دست بدارید.

کـه بـه خواسـت  گونـه نمونه هـا در میـان شـاعران بـزرگ شـیعه  و چـه بسـیار اسـت از ایـن 

کتـاب بـا آن آشـنا خواهیـد شـد. خداونـد، در ال بـه الی فصـول ایـن 

که در سـده های نخسـت، شـعر مدح و هجو و سـوگ، همچون  با همین هدف مهم بود 

شمشـیری برکشـیده در دسـت دوسـتاران پیشـوایان دیـن درآمـد؛ و نیـز چـون تیری برکشـیده تا 

یـج  نهایـت بـه سـوی جگرهـای دشـمنان خـدا؛ و هـم چـون نوشـته ای حکمت آمـوز بـرای ترو

دوسـتی اهل بیت پیامبر؟مهع؟ در همه سـو و در هر سـرزمین. آن پیشـوایان بزرگ؟مهع؟ هم ثروتی 

بسـیار نثـار ایـن گونـه شـعر می نمودنـد و از مـال خداونـد به این شـاعران آن قدر می بخشـیدند 
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کار مهـم بی نیـاز شـوند؛ و همـواره شـاعران را بـه ایـن هـدف  کاری جـز ایـن  کـه از پرداختـن بـه 

 مهم توّجه می دادند و با همۀ توان آن را پاس می داشـتند و مردم را نیز بدان ترغیب می کردند 

و از جانـب خداوند_ کـه خـود امانتـداران وحیش بودند _ مردم را به چنین مژده هایی بشـارت 

که در بارۀ ما بیت شـعری سـراید، خداوند برایش در بهشـت خانه ای بسـازد.«  می دادند: »هر 

گیرنـد و از  همچنیـن مـردم را تشـویق می نمودنـد کـه آن چـه را در شـأن ایشـان سـروده شـده، فرا

ید.«  بـر کننـد؛ هماننـد این سـخن امام صـادق امین؟ع؟ : »به فرزندانتان شـعر َعْبدی را بیاموز

کـه در بـارۀ مـا بیت شـعری بگوید، جـز آن که  ی: »هیـچ گوینـده ای نیسـت  و نیـز ایـن سـخن و

گـردد.« )]عیون أخبار الّرضا: ١5/١[؛ رجال کّشـی: ص٢54 ]٢/٧٠4[(  از جانـب روح القـدس تأییـد 

کـرده اسـت: »ابیاتـی را نوشـتم  کّشـی )الّرجـال: ص١6٠ ]٨٣٨/٢[( از ابوطالـب قمـی روایـت 

که مرا رخصت فرماید  و برای امام جواد؟ع؟ فرسـتادم و در آن، از پدرش یاد نمودم و خواسـتم 

بـاالی  بـر  و  نگاه داشـت  خـود  نـزد  و  بریـد  را  ابیـات  آن  ی  و بسـرایم.  شـعری  ی  و در بـارۀ  تـا 

در  دهـاد!‹«  خیـر  پـاداش  خدایـت  سـروده ای؛  ›نیکـو  نگاشـت:  چنیـن  برگـه،  آن  باقیمانـدۀ 

کـه بـرای پـدرش،  ی چنیـن روایـت شـده اسـت: »حضـرت اجـازه فرمـود  عبـارت دیگـری، از و

ابوالحسن، مرثیه سرایم؛ و به من نوشت: ›هم برای پدرم و هم برای من، سوگواری نما.‹«
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کتاب شعر و شاعران در سّنت و 

آن چـه از امامـان _ صلـوات اهلل علیهـم _ آوردیـم، در حقیقـت بیانگـر تأّسـی ایشـان به مقتدای 
کـه نخسـتین گشـایندۀ این بـاب در هـر دو زمینۀ مدح و  کدامـن؟ص؟ اسـت  خویـش، پیامبـر پا
گـوش  گرامـی اش  کـه بـه شـعر شـاعران مدح کننـدۀ خـود و خانـدان  هجـو اسـت، بدیـن سـان 
را  شـاعران  برمی انگیخـت؛  خوانـدن  شـعر  بـه  را  دیگـران  و  می خوانـد  شـعر  خـود  فرامـی داد؛ 
اثـر شـاعری ایـن آرمـان یگانـه را  گاه در  جایـزه می بخشـید و از آن شـادمان می گشـت و هـر 
ی را ارج می نهـاد؛ همچـون شـادمانی و خشـنودی اش از شـعر عمویـش، شـیخ  می یافـت، و
کـه رسـول خدا؟ص؟ از خداونـد بـاران طلبیـد و خدای  االباطـح ابوطالـب _ سـام اهلل علیـه _ آن گاه 

گـر زنـده  کـه ا دعایـش را مسـتجاب فرمـود و ایشـان فرمـود: »خداونـد ابوطالـب را پـاداش دهـد 
که شعر او را برای ما بخواند؟«  کیست  بود، چشمش روشن می شد. 

گفت: »ای رسول خدا! شاید مراد شما این بیت باشد: عمر بن خّطاب برخاست و 
هیـچ مـاده شـتری ]در همـۀ روزگاران[ سـواری نیک تـر و وفاپیشـه تر از محّمـد، بـر پشـت 

خـود، ننشـانده اسـت.«

پیامبر؟ص؟ فرمود: »این سخن از ابوطالب نیست، بلکه از َحّسان بن ثابت است.«

گفــت: »ای رســول خدا! شــاید مرادتــان  آن گاه علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ برخاســت و 

ایــن ابیــات باشــد:
کـه بهـار یتیمـان و نـگاه دار  کـه بـه ُیمـن ُرخـش، بـاراِن ابرهـا طلـب می شـود؛ همـو  سـپیدرویی 

اسـت. بیوه زنـان 

از پای افتادگان خاندان هاشم، بدو پناه برند، و نزد او، در نعمت و فزونی اند.«

)17(

4/2



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 22

رسول خدا؟ص؟ فرمود: »آری.«

سپس مردی از بنی ِکنانه برخاست و چنین سرود:
کـه بـه ُیمـن روی  بارخدایـا! سـتایش تو را اسـت، سـتایش  از سوی کسـی که سپاسـگزار اسـت؛ چرا

پیامبـر، با باران سـیراب شـدیم.

که چشم به رحمت آفریدگارش دوخته بود، خدا را به اصرار بخواند. در حالی 

کـه دانه هـای مرواریـد  کم تـر از آن _  زمانـی نگذشـت مگـر بـه انـدازۀ وا  گذاشـتن ردا از تـن _ یـا 

]بـاران[، بـر مـا باریـد.

که خدا با آن، بلندپایگان مضر را به فریاد رسید. بارانی سیل آسا از ابرهای پر باران 
کننده و فراوان بود. گفته بود _ سیراب  که عمویش ابوطالب  و این باران _ چنان 

ملمـوس  اسـت  چیـزی  بـارش،  ایـن  می نوشـاند.  مـردم  بـه  را  ابرهـا  خداونـد  او  ُیمـن   بـه 
گفته، خبری است روشن و روشنگر. و عیان؛ و آن چه ابوطالب 

رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »ای مـرد کنانـی! بـه پـاس هـر بیـت که سـرودی، خداونـد خانه ای 
در بهشـت را جایـگاه تـو فرمایـد!« )أمالی شـیخ طوسـی: ص46 ]ص٧5[(

کـرد، بـه  ک افتـاده نظـر  کشـتگان بـر خـا کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه  نیـز در نبـرد بـدر، آن گاه 

کـه شمشـیرهای مـا، مـردان برگزیـدۀ اینان  گـر ابوطالـب زنـده بـود، درمی یافـت  ابوبکـر فرمـود: »ا

کـه ابوطالـب سـروده بـود: گذرانـده اسـت.« و ایـن، بـدان سـبب بـود  را از تیـغ 

گـر آن چـه می بینـم ]از سـتیز بـا دشـمنان[، ِجـّدی شـود،  سـوگند بـه جاودانگـی خـدای! ا

الکبیـر: ١5٨/١٠[ ]المعجـم  آمیخـت.  بزرگانشـان درخواهـد  پیکـر  بـا  همانـا شمشـیرهامان 

نیـز ایشـان؟ص؟ از شـعر عمویـش عّبـاس بـن عبدالمّطلـب ابـراز خشـنودی فرمـود، آن گاه 

کـه  گفـت: »ای رسـول خدا! می خواهـم تـو را مـدح نمایـم.« پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »بگـو؛  ی  کـه و

ی چنیـن سـرود: خداونـد دندانـت را نشـکند!«1 و

کـه برگ هـای درختـان را بـر خـود می پوشـاندند، در  پیش تـر، در سایه سـار بهشـت، همـان جـا 

کیـزه می زیسـتی. قرارگاهـی امـن )= پشـت حضـرت آدم( پا

گفته باشد. )م.( که سخنی نیکو  کسی  1. این عبارت، دعایی است در حّق 
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کـه نـه انسـانی بـودی زاده شـده و نـه ُمضغـه و نـه َعَلقـه  سـپس بـر زمیـن فـرود آمـدی، در حالـی 

در رحـم مادر؛

بلکـه نطفـه ای بـودی ]در صلـب حضـرت نـوح[ سـوار بر کشـتی، آن گاه که ُبِت َنـر و پیروانش را 

کرد. گرفت و غرق  آب فرا

درمی گذشـت،  کانـت  نیا از  عاِلمـی  هـرگاه  و  می گشـتی  منتقـل  رحمـی  بـه  صلبـی  از  همچنـان 

فرزندی همانند وی پدیدار می گشت.

کـه از نسـل ِخنـِدف1 بلندپایـه بودنـد  کـه خانـدان نگاه بانـت تـو را در برگرفتنـد، همان هـا  تـا آن 

کـه سـتارگان زیـر پایـش قـرار داشـتند.

گشتند. ک  و چون زاده شدی، ]سراسر[ زمین روشن شد و افق ها به نور تو تابنا

 و مـا، در پرتـو آن روشـنی و نـور قـرار داریـم و راه هـای هدایـت را شـکافته و در دِل راه هدایـت، 

ره می سپاریم.

)المستدرک علی الّصحیحین: ٣٢٧/٣ ]٣6٩/٣[؛ ُاْسد الغابه: ١١٩/١ ]١٢٩/٢[(

ی فرمود: »ای عمرو  گشـت و به و همچنین ایشـان؟ص؟ از شـعر عمرو بن سـالم شـادمان 

کـه عمـرو نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـد و ابیاتـی  کنـد!« و ایـن، آن گاه بـود  بـن سـالم! خـدای یـاری ات 

کـه آغـازش چنیـن بود: برایـش خوانـد 

که میان پدران ما و پدران  بارخدایا! ما از محّمد خواهان پایبندی به پیمان دیرینی هستیم 

او برقرار بود.

قبیلـۀ مـا، نیـای تـو بودنـد و تـو فرزنـد مایـی2. ]پـس از آن پیمـان[ به صلـح روی آوردیـم و از آن 

دسـت نکشیدیم.

ای رسول خدا! به ما یاری رسان؛ یاری ای سریع و بی درنگ. و بندگان خدا را به مدد بخوان.  

یخ األمم و الملوک: ١١١/٣ ]45/٣[؛ ُاْسد الغابه: ١٠4/4 ]٢٢4/4[( )تار

1. یکی از جّدات رسول اهّلل؟ص؟ بوده است. )ن(

یـخ طبـری مصـرع اول  2. مصـرع اول در متـن، برابـر بـا نقـل ُاْسـد الغابـه، چنیـن اسـت: »کنـَت لنـا ابـًا وکّنـا ولـدًا« ولـی در تار

ـدًا« کـه ایـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر همیـن پایـه صـورت گرفـت؛ زیـرا شـاعر 
َ
اینگونـه آمـده اسـت: »فوالـدًا کّنـا وکنـَت َول

از قبیلـۀ خزاعـه اسـت و چـون فرزنـدان عبـد منـاف از مـادری خزاعـی بـه دنیـا آمـده بودنـد، شـاعر، قبیلـۀ خـود را از اجداد 

حضـرت؟ص؟ بـه شـمار آورده اسـت. )ن.(

5/2
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نیـز ایشـان؟ص؟ از شـعر نابغـۀ جعـدی اظهـار شـادمانی نمـود و او را چنیـن دعـا فرمـود: 

یسـت  کـه نابغـه ابیاتـی از قصیـدۀ دو »خداونـد دندانـت را نشـکند!« و ایـن، آن هنـگام بـود 

کـه سـرآغازش چنیـن بـود: بیتـی اش را بـرای ایشـان خوانـد 
دوسـتان مـن! اندکـی بـر سـختی ها چشـم فـرو بندیـد و در گرمای نیـم روز روان شـوید و بر آنچه 

کنیـد یا از سـرزش دسـت بدارید. روزگار پیـش آورده مالمـت 

و این ابیات را در حّق پیامبر؟ص؟ برخواند:

کهکشـان را  کتابـی درخشـان چـون  کـه ]دیـِن[ هدایـت را بیـاوْرد و  نـزد رسـول خدا آمـدم آن گاه 

برمی خوانـد.

ع و غـروب  کـه _ مـن و همراهانـم _ طلـو و همـراه وی بـه جهـاد و تـالش پرداختیـم تـا بـدان جـا 

سـتارۀ سـهیل )= شـب و روز( را احسـاس نمی کردیـم.

کارهــا همــراه بــا تقــوی، خشــنود می گشــتم و از آتــش  پایبنــد پرهیــزگاری بــودم و از انجــام 

ک بــودم و خــود را از آن برکنــار می داشــتم. خ ]از دیربــاز[ بیمنــا ِک دوز ترســنا

و آن گاه به این بیت رسید:
مجد و عظمِت ما به آسمان ها رسیده است؛ ولی ما به جلوه گاهی باالتر امید بسته ایم.

کجــا اســت؟«  چــون بدیــن جــا رســید، پیامبــر؟ص؟ فرمــود: »ای ابولیلــٰی! آن جلــوه گاه 

گفــت: »بهشــت.« فرمــود: »آری؛ بــه خواســت خداونــد تعالــی.«

گفت: سپس نابغه 

کـه از  گـر بـه همراهـش قهـر و قاطعّیتـی نباشـد  بردبـاری و خـردورزی، سـودمند نخواهـد بـود، ا

کنـد. برهـم خـوردن آرامـش پیشـگیری 

کنـار آن خـردورزی نباشـد تـا از  گـر  نیـز همـان سـان در تنـدی و سبکسـری، سـودی نیسـت، ا

بـار مـی آورد، راه بـرون رفتـی بیابـد. کـه سبکسـری بـه  دشـواری هایی 

کـــه خداونـــد دندانـــت را نشـــکند!« بـــر اثـــر ایـــن  پیامبـــر؟ص؟ دو بـــار فرمـــود: »نیکـــو ســـرودی؛ 

کـــه هیـــچ یـــک  یـــده داشـــت  کهنســـالی هـــم دندان هایـــی همچـــون تگـــرِگ تازه بار ی در  دعـــا، و

)20(
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ــتیعاب: ٣١١/١  ــعراء: ص٩6 ]ص١٧٧[؛ اإلسـ ــعر و الّشـ ــود. )الّشـ ــته بـ ــه شکسـ ــاده و نـ ــه افتـ ــا نـ از آن هـ

]١5١6/4؛ اإلصابه: 5٣٩/٣[(

ی المیۀ خویـش با این  کـه و َکْعـب بـن زهیـر خشـنود شـد، آن گاه  نیـز ایشـان؟ص؟ بـه شـعر 

سـرآغاز را در مسـجد شـریف نبوی، برای ایشـان خواند:
ُسـعاد از مـن جـدا شـد! از ایـن رو، امـروز، دلـم بیمـار و زار و در پـی او اسـیر و فـگار اسـت؛ اسـیری 

کـه بـرای آزادی اش فدیـه و َسـرَبهایی پرداخـت نشـده اسـت.

یه آن  پیامبــر؟ص؟ جامــۀ ُبــرد خویــش را بر اندام او پوشــاند؛ همان جامه ای که ســپس معاو

ی خریــد و خلفــا در ایــام عیــد ِفطــر و قربــان بر تــن می کردند. )الّشــعر   را بــه بیســت هــزار درهــم از و

و الّشعراء: ص6٢ ]ص٨٠[ ؛ إمتاع األسماع َمْقریزی: ص4٩4؛ اإلصابه: ٣/٢٩6(

َکْعــب ایــن  کــم )5٨٢/٣ ]6٧٣/٣[( آمــده اســت: »چــون  در المســتدرک علــی الّصحیحیــن حا
قصیــده را نــزد رســول خدا برخوانــد، بــه ایــن بیــت رســید:

که همگان  که پیامبر شمشـیری اسـت ُبرنده و آخته از شمشـیرهای خداوند و نوری اسـت  هال 
از پرتو آن روشنی می یابند.

کـه ]سـکوت  در ایـن حـال، پیامبـر؟ص؟ بـا آسـتیِن جامـۀ خویـش بـه مـردم اشـاره فرمـود 

چنیـن  نخسـت  ی  و کـه  اسـت  آمـده  هـم  روایتـی  در  بشـنوند.«  را  َکْعـب  صـدای  تـا[  ورزنـد 

سـروده بـود: »از شمشـیرهای هنـد.« و پیامبـر؟ص؟ آن را چنیـن اصـالح فرمـود: »از شمشـیرهای 

انصـاری: ص٩٨ ]ص٨٧[( تألیـف جمال الّدیـن  بانـت سـعاد  )شـرح قصیـدۀ  خداونـد.« 

گوید:  کرد. َبراء بن عازب  همچنین ایشـان؟ص؟ از شـعر عبداهّلل بن رواحه ابراز شـادمانی 

ک، پوسـت شـکمش را  ک خنـدق را برمی گرفـت، چنـدان کـه خا »پیامبـر؟ص؟ را دیـدم کـه خـا

پوشـانده بـود؛ و در همـان حـال، ایـن ابیات عبـداهّلل بن رواحـه را ترّنم می نمود:

گـر تـو نبـودی ]و دسـت گیری تـو نبود[ هدایت نمی شـدیم و نه صدقـه می پرداختیم  بارخدایـا! ا

و نـه نمـاز می گزاردیم.

تا پایان آن سه بیت.

)21(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 26

یـخ: ١/5٩5[  البّتـه از روایـت ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی ]١١١/٢[( و ابن اثیـر ]الکامـل فـی الّتار

کـوع اسـت. کـه ایـن ابیـات از عامـر بـن ا برمی آیـد 

کــه پیامبــر ؟ص؟ در مســیرش بــه  کــرده اســت  ابن اثیــر )ُاْســد الغابــه: ٨٢/٣ ]١٢4/٣[( روایــت 

کــوع! از مرکــب فــرود آی و از اشــعار خویــش بــه آهنــِگ  ســوی خیبــر، بــه عامــر فرمــود: »ای ابن ا

ــازش  ــه آغ ــد ]ک ــول خدا؟ص؟ خوان ــرای رس ــی ب ــد و ابیات ــرود آم ی ف ــوان!« و ــا بخ ــرای م ــدی1 ب ُح

ایــن بــود[:

گــر تــو نبــودی ]و توفیــق تــو نبــود[ هدایــت نمی شــدیم و نــه صدقــه می پرداختیــم  ــا! ا بارخدای

ــم. ــه نمــاز می گزاردی و ن

تا پایان ابیات.

ی فرمـود: »پـروردگارت بـر تـو رحمـت آوَرد!« و در عبارتـی: »خدایـت  رسـول خدا؟ص؟ بـه و

کنـد!« در الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد )6١٩/٣ ]١١١/٢[( ایـن عبـارت آمـده اسـت:  رحمـت 

»پروردگارت، تو را بیامرزد!«

کرد و او را چنین  نیز ایشـان؟ص؟ از شـعر َحّسـان بن ثابت در روز غدیر خم ابراز شـادمانی 

کـه مـا را با زبان خویش یاری می کنـی، همواره روح القدس  دعـا فرمـود: »ای َحّسـان! تـا آن گاه 

کـه  یـاور تـو اسـت.« ایشـان؟ص؟ در مسـجد شـریف خویـش، بـرای َحّسـان منبـری برنهـاده بـود 

ی بـر آن می ایسـتاد و افتخـارات پیامبـر؟ص؟ را برمی شـمرد . رسـول خدا؟ص؟ می فرمـود: »همانا  و

ی رسـول خدا را حمایت نماید  خداونـد َحّسـان را بـا روح القـدس تأییـد می نمایـد، مادام که و
یا افتخاراتش را برشـمارد.«2

»رسـول خدا؟ص؟  گویـد:  عایشـه  گشـت.  شـادمان  هذلـی  ابوکبیـر  شـعر  از  او  همچنیـن 

گون به سه صورت آمده است: »هناتک«؛ »هنیأتک« بر وزن تصغیر؛ »هنیهاتک«. گونا 1. این واژه در روایات 

2. المستدرک علی الّصحیحین حاکم )4٧٧/٣ ]554/٣[(؛ وی و نیز ذهبی در تلخیص المستدرک علی الّصحیحین 
این حدیث را صحیح شـمرده اند.
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کـه  یسـندگی بـودم. بـه او نگریسـتم  کـردن پاپوشـش بـود و مـن نشسـته، مشـغول ر سـرگرم پینـه 

کـرد و فرمود:  کـرده بـود و از آن نـوری پدیـدار بـود. حیـرت نمـودم. بـه من نظر  پیشـانی اش عـرق 

›چـرا در حیرتـی؟‹ گفتـم: ›ای رسـول خدا! تـو را دیـدم که پیشـانی ات عرق نمـوده، از آن عرق 

کـه تـو بیـش از هـر کـس سـزاواِر  گـر ابوکبیـر هذلـی تـو را می دیـد، درمی یافـت  نـوری پدیـدار بـود. ا

گفتـم: شـعِر اویـی.‹ فرمـود: ›شـعر او چیسـت؟‹ 
آن مبـّرا از آلودگی هـای بازمانـده از عـادت زنـان و تباهی هـای دایـه و تندرسـت از هـر بیمـاری 

ک می یابـی، بـه سـان آذرخـش ابر  بی درمان،چـون بـه زیبایی هـای ُرخـش بنگـری، آن را تابنـا

کـه می درخشـد.

رسـول خدا؟ص؟ آن چـه را در دسـت داشـت، بـر زمیـن نهـاد و ایسـتاد و میـان دو چشـم مرا 

کـه از مـن شـادمان گـردی،  بوسـید و فرمـود: ›ای عایشـه! خدایـت پـاداش خیـر دهـد، چنـدان 

یخ بغداد خطیـب بغدادی:  همـان سـان کـه مـن از تو شـاد شـدم.‹« )ِحلیـة األولیـاء ابو ُنَعیـم: 45/٢؛ تار

)٢5٣/١٣

رسـول خدا؟ص؟ شـاعران را به این هدف برمی انگیخت و فرمانشـان می داد تا آن را پاس 

گاهان  کـه گفتـار مخالفـان او و نسـب و پیشـینۀ ایشـان را از آ دارنـد و نیـز رهنمودشـان مـی داد 

گیرنـد و آن گاه بـه هجـو آن هـا پردازنـد؛ همـان گونـه کـه تعلیمشـان می فرمـود تـا قـرآن گرامـی  فرا

کار را مایـۀ یـاری اسـالم و جهـاد در راه دیـن یکتاپرسـتی می شـمرد و بـرای  گیرنـد و ایـن  را فرا

هجـو  بـه  شـعر،  »بـا  می نمـود:  تصریـح  بـدان  چنیـن  و  می فرمـود  مجّسـم  را  جهـادش  شـاعر 

کـه جان محّمد  کـه همانـا مؤمـن بـا جـان و مال خویش جهاد می کند. سـوگند به آن  یـد؛  پرداز

کـه بـه سـوی دشـمن تیـر افکنیـد.« و در  کار شـما هماننـد آن اسـت  در دسـت او اسـت، ایـن 

نیـز در عبارتـی دیگـر فرمـود:  تیـر پرتـاب می کنیـد.«  بـه سویشـان  بیانـی دیگـر فرمـود: »گویـی 

کـه در هجـو آنـان  کـه جـان محّمـد در دسـت او اسـت،گویی بـا شـعری  کـس  »سـوگند بـه آن 

 4٩٨/4[  ٣٨٧/6 456؛  و   46٠/٣ احمـد:  )مسـند  می افکنیـد.«  تیـر  آنـان  سـوی  بـه   می سـرایید، 

و 4٩٢؛ 5٣٣/٧[(
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کـه بـا تیرهـای شـعر و شمشـیر ادب بـه نبـرد بـا  نیـز ایشـان شـاعرانش را برمی انگیخـت 

کـه بـا سـخن خویـش بـه نبـرد بـا بنیادیـن باورهـای  کافـران  دشـمن برخیزنـد و در رویارویـی بـا 

دینـی  روحیـۀ  و  مـی داد  سـوق  دلیـری  و  صالبـت  بـه  را  ایشـان  بودنـد،  برخاسـته  وی  قدسـی 

نیرومنـدی را در آنـان می دمیـد و غیرتشـان را در برابـر غیـرت جاهلّیـت برمی انگیخـت و بـرای 

دفاع از مرزبانان اسـالم مقّدس شوقشـان را چندچندان می کرد و در جهاد با جنگ افزار شـعر، 

ترغیبشـان می نمـود، آن هـم بـا چنیـن بیانـی خطـاب بـه آن شـاعر: »مشـرکان را هجو نمـای؛ که 

تـا بـه هجـو آنـان پـردازی، روح القـدس همراهـت خواهـد بـود.« )مسـند احمـد: ٢٩٨/4 ]٣٨٣/5[؛ 

کـم: 4٨٧/٣ ]555/٣[( و نیـز ایـن سـخنش: »آنـان را هجـو نمـا؛ که  المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

جبرئیل همراه تو است.« )مسند احمد: ٢٩٩/4 و ٣٠٢ و ٣٠٣ ]٣٨4/5 و ٣٨٩ و ٣٩١[(

بـن  ابوسـفیان  کـه  شـد  گفتـه  رسـول خدا؟ص؟  بـه  کـه  اسـت  کـرده  نقـل  عـازب  بـن  َبـراء 

ی را هجـو می نمایـد. عبداهّلل بن رواحه گفت: »ای رسـول خدا! مرا  حـارث بـن عبدالمّطلـب و

گویی: ›ثّبت اهّلل ...؟‹«  که  ی شعر سرایم.« پیامبر؟ص؟ فرمود: »تویی  که در بارۀ و رخصت ده 

گویـم: گفـت: »آری؛ چنیـن 

کـه موسـی را  کـه بـه تـو بخشـید، پایـدار و اسـتوار بـدارد، همچنـان  خداونـد نیکویی هایـی را 

که آنان را یاری فرمود.« استوار داشت؛ و نیز خداوند یاری ات فرماید، چنان 

رسول خدا؟ص؟ فرمود: »خداوند به تو هم خیری از این دست عنایت فرماید.«

ی  کـه در بـارۀ و گفـت: »ای رسـول خدا! مـرا رخصـت فرمـا  َکْعـب برپاخاسـت و  سـپس 

کـه چنیـن سـرایی: ›هّمـت ...؟‹« گفـت: »آری؛ منـم که سـرایم: شـعر سـرایم.« فرمـود: »تویـی 
پـروردگارش  برابـر  در  برتری جویـی  و  رویارویـی  بـه  کـه  دارد  آن  آهنـگ  )= قریـش(  سـخینه 

اینـان نیـز چیـره خواهـد شـد.« بـر  کننـدگان چیرگـی دارد،  بـر همـۀ غلبـه  کـه  برخیـزد؛ ولـی آن 

کرد.« رسول خدا؟ص؟ فرمود: »همانا خداوند این را از تو فراموش نخواهد 

ی  و در بـارۀ  کـه  فرمـا  اجـازه  مـرا  رسـول خدا!  »ای  گفـت:  و  برخاسـت  َحّسـان  آن گاه، 
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گفـت: »ای  شـعر سـرایم.« و ]بـه نشـانۀ آمادگـی[ زبـان تیره رنگـش را بیـرون آورد. پـس دوبـاره 

گـر خواهـی، او را شـقه شـقه کنـم.«1 پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »نـزد ابوبکر  رسـول خدا! رخصـت ده تـا ا

کـه  گاه نمایـد؛ سـپس هجوشـان نمـا؛  رو تـا در بـارۀ اینـان و پیشـینه و اصـل و نسبشـان تـو را آ

جبرئیـل بـا تـو همـراه اسـت.« )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 4٨٨/٣ ]٣/556[(

کـه خداونـد در بارۀ ایشـان فرموده اسـت: » ... مگـر آنان که ایمان  گـروه از شـاعرانند  همیـن 

کـه بـر ایشـان سـتم رفـت، داد سـتاندند  گزاردنـد و خداونـد را فـراوان یـاد کردنـد و پـس از آن  کار نیـک   آوردنـد و 

و انتقام گرفتند.« ]شعراء/٢٢٧[

را  »و شـاعران  گشـته اند:  اسـتثنا  در بـارۀ شـاعران  قـرآن  بیـان صریـح  آن  از  کـه  ایناننـد  و 

]شـعراء/٢٢4[ نماینـد.«  پیـروی  گمراهـان 

کـه  گروهـی از شـاعران نـزد رسـول خدا؟ص؟ آمـده، در حالـی  گشـت،  چـون ایـن آیـه نـازل 

می گریسـتند، گفتنـد: »مـا شـاعریم؛ و خداونـد ایـن آیـه را نـازل فرموده اسـت!« پیامبر؟ص؟ این 

آنـان  »و  فرمـود:  کردنـد.« سـپس  کار نیـک  ایمـان آوردنـد و  کـه  آنـان  »مگـر  فرمـود:  تـالوت  را  بخـش 

شـمایید.« آن گاه ادامـه را تـالوت نمـود: »و خداونـد را فـراوان یـاد نمودنـد.« سـپس فرمـود: »و آنـان 

سـتاندند  داد  رفـت،  سـتم  ایشـان  بـر  کـه  آن  از  بعـد  »و  خوانـد:  را  آیـه  دنبالـۀ  آن گاه،  و   شـمایید.« 

گرفتند.« سپس فرمود: »و آنان شمایید.« ]تفسیر ابن کثیر: ٣/٣54[ و انتقام 

َکْعـب بـن ماِلـک از شـاعران پیامبـر بزرگـوار بـود. آن گاه کـه خداوند تبـارک و تعالی آن آیه 

ی نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـده، گفـت: »خداونـد تبارک و تعالـی در بارۀ  را در بـارۀ شـعر نـازل فرمـود، و

که می دانی، نازل فرموده اسـت. رأی شـما در این باره چیسـت؟« پیامبر؟ص؟  شـعر، آن چه را 

فرمـود: »همانـا مؤمـن بـا شمشـیر و زبان خـود جهاد می کند.« )مسـند احمـد: ٣/456 ]4/4٩٢[(

از ایـن گذشـته، پژوهنـده را سـزا اسـت کـه گویـد: »مـراد از شـاعران در ایـن آیـۀ گرامـی، هـر آن 

گروه هـای  گویـد؛ و مصادیـق آن،  کـه سـخن شـاعرانه، خـواه بـه نظـم و خـواه بـه نثـر،  کـس اسـت 

کسی. کنایه است از به رسوایی انداختن   .1
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گوینـدگان سـخن ناحّقنـد.« سـرورمان، امـام صـادق؟ع؟ فرمـوده اسـت: »ایشـان  باطل پیشـه و 

قّصه پردازاننـد.« ایـن روایـت را شـیخ ما صـدوق )االعتقادات فی دیـن االمامّیه ]ص٨4[( آورده اسـت.

در بـارۀ  آیـه  »ایـن  اسـت:  آمـده   )]١٢5/٢[ )ص4٧4  ابراهیـم  بـن  علـی  تألیـف  قمـی  تفسـیر  در 

کـه ]بـا آرای خویـش[1 دیـن خداونـد را دیگرگـون جلـوه دهنـد و بـا فرمـان  گشـته  کسـانی نـازل 

ایـن  افتـد؟ جـز  او  کسـی در پـی  کـه  را  کنـون دیده ایـد شـاعری  تا آیـا  کننـد.  خـدا مخالفـت 

کـه بـا دیدگاه هـای خویـش، دینـی برمی سـازند و  کسـانی هسـتند  کـه مـراد ایـن آیـه،  نیسـت 

کننـدۀ همیـن مطلـب  مردمـی نیـز در پـی آنـان می افتنـد. سـخن خداونـد ]در ذیـل آیـه[ تأییـد 

که در هر وادی ای سرگشـته اند؟‹ ]شـعراء/٢٢5[ یعنی با چنگ  که فرمود: ›آیا ندیده ای  اسـت 

زدن بـه آرای باطـل بـه مناظـره برخاسـته، بـا حّجت هـا سـتیز می کننـد و بـه هر راهـی می روند.«

کـه بـدون  گروهنـد  در تفسـیر عیاشـی از امـام صـادق؟ع؟ روایـت شـده اسـت: »ایشـان آن 

گمـراه شـدند و دیگـران  گیـری و تفّقـه پرداختنـد و در نتیجـه، خـود  گاه دلـی، بـه فرا بینایـی و آ
کردنـد.«2 گمـراه  را هـم 

پس در این آیه، مقام شـعر، به خودی خود، فروگذار نشـده؛ بلکه شـعر و نثر باطل، منحط 

که فرمود: »همانا  م اسـت 
ّ
شـمرده شـده اسـت. نزد شـیعه و سـّنی، این سـخن پیامبر؟ص؟ مسـل

برخـی شـعرها حکمتنـد و برخـی بیان هـا ]بـس اثرگـذار همچـون[ جـادو.« )مسـند احمـد: ٢6٩/١ و 

کتـاب الّطـّب،  ٢٧٣ و ٣٠٣ و ٣٣٢ ]444/١ و 45١ و 4٩٨ و 546[؛ سـنن دارمـی: ٢٩6/٢؛ صحیـح بخـاری: 

خطیـب  بغـداد  تاریـخ  ]ص١١[؛  ص٢٢  یـد:  ابن ُدَر تألیـف  المجتنـی  ]٢١٧6/5[؛  سـحرًا  البیـان  مـن  اّن  بـاب 

بغـدادی: ٩٨/٣ و ٢5٨؛ ٢54/4؛ ١٨/٨ و ٣١4؛ البیـان و الّتبییـن جاحـظ: ٢١٢/١ و ٢٧5 ]٢١٣/١ و ٢٨٢[؛ 

ُنف: ٣٣٧/٢ 
ُ
رسـائل جاحـظ: ص٢٣5 ]ص٧٣[؛ مصابیـح الّسـّنه تألیـف َبَغـوی: ١4٩/٢ ]٣١١/٣[؛ الـروض األ

الّنهایـه: 45/٩ ]56/٩[؛ تاریـخ مدینـة دمشـق: ٣4٨/١؛ 4٢٣/6 ]١5٣/4؛ ٣٠5/٨[؛  ]4٣٧/٧[؛ البدایـة و 

اإلصابه: 45٣/١؛ ١٨٣/4؛ تهذیب الّتهذیب: 45٣/٩ ]٣6٢/4؛ 6/١٢٧[(

1. این افزونی از اصل مأخذ است. )غ.(

2. بنگرید به: مجمع البیان: ٣٢5/٧. )غ.(
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شعرهایی از جهان غیب

کـه در آغـاز  گـوش می رسـند  بـه  در میـان سـروده های تبلیغـِی دینـی، نداهایـی غیبـی 

اسـالم، مـردم بدان هـا خطـاب شـدند و هدایـت یافتند؛ و آن ها را بایـد از معجزات پیامبر؟ص؟ 

کـه شـعر در ابـالغ پیـام و حّجـت آوری و تفهیـم  بـه شـمار آورد. ایـن، خـود، نشـان می دهـد 

اندیشـه ها بـه شـنوندگان چـه نقـش سـترگی دارد و نفـوذ آن در دل هـا و جان هـا از نثـر بسـی 

بیش تـر اسـت. پـس بایـد همیـن شـیوه را در اصـالح جامعـه و تبلیغات معنوی بـه کار گرفت. 

از جملۀ آن شعرها، این است:

١. آمنه دختر وهب، در والدت پیامبر؟ص؟ این ندای غیبی را شنید:
کان، بر آن چراِغ روشن باد! درود خداوند و هر بندۀ صالحی و همۀ پا

ک نشان، و نور آشکار و درخشان. یعنی محّمِد برگزیده، نیکوتریِن آفریدگان، پا

زینت آفریدگان، برگزیده]ی حّق[، نشانۀ هدایت، راستگوِی نیک کردار، دلسوز پرهیزگار.

کبوتران نوحه گر یکدیگر را بخوانند! که باد صبا بوزد و  درود خدا بر او باد تا آن گاه 

)بحار األنوار: 6/٧٣ ]١5/٣٢5[(

٢. در شــبانگاه والدت پیامبــر؟ص؟ از بتــی ندایــی غیبــی بــا صدایــی بلنــد برآمــد، بــه 

کــه بت هایــی در آن شــب فروافتادنــد: گونــه ای 
به خاطر نوزادی که همۀ راه های شـرق و غرب زمین، به نورش روشـن شـدند، فرو افتادند،

و سـرنگون گشـتند همـۀ بتـان و دل هـای همـۀ پادشـاهان روی زمیـن از وحشـت و هـراس، بـه 

لـرزه درآمد.

)27(

10/2



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 32

آتش همۀ ]آتشکده های[ پارسیان خاموش و سیاه گشت و شاهشان در بزرگ ترین اندوه قرار گرفت.

گاهـی  کاهنـان غیبگـو بازداشـته شـدند و دیگـر نمی تواننـد از غیـب و نهـان آ پریـان از تمـاس بـا 

دهنـد، چـه راسـت و چـه دروغ.

گمراهی تـان بازگردیـد؛ بـه پـا خیزیـد و بـه سـوی اسـالم و منزلـگاه  پـس ای فرزنـدان ُقَصـّی ! از 

فـراخ ]و دلگشـا[ روی آوریـد!

ــرٰیٰ تألیــف ســیوطی: ــر: ٣4١/٢ ]4١5/٢[؛ الخصائــص الکب ــه تألیــف ابن کثی ــة و الّنهای  )البدای

)]٨٩/١[ 5٢/١ 

کـه  کـرده اسـت: »در شـب میـالد پیامبـر؟ص؟ نـزد یکـی از بت هامـان بـودم  ٣. ورقـه نقـل 

گاه از درون آن ندایـی غیبـی شـنیدم: نـا
گمراهی دور شد و ِشرک روی بگرداند و بگریخت. گشتند و  پیامبر زاده شد. پس پادشاهان خوار 

گشت.« )الخصائص الکبرٰی: 5٢/١ ]٨٩/١[( و آن گاه، آن بت سرنگون 

4. عوام بن ُجهیل همدانی، پرده دار بتخانۀ یغوث، گوید: »شبی در بتخانۀ یغوث بودم 

که از درون آن بت، ندایی غیبی شنیدم: ›ای ابن جهیل! هنگام نابودی بت ها فرارسیده 

وداع  یغوث  با  از سرزمین مسجدالحرام درخشیده است. پس  که  نوری است  این  است. 

نما.‹ من آن چه را شنیدم، به مردم خود بازگفتم. آن گاه، باز ندایی غیبی برآمد:
ای َعّوام! آیا این سخن را می شنوی؟ یا گوش هایت از شنیدن سخن، سنگین و ناتوان است؟

کنار رفت و مردمان بر قبول اسالم هم داستان شدند. تاریکی ها به 

گفتم: سپس در پاسخش 
گـوش من از شـنیدن سـخن، سـنگین و ناتوان نیسـت.  کـه َعـّوام را از غیـب می خوانـی!  ای آن 

آییـن اسـالم را برایـم بازگو!

که به خدا سوگند، تا پیش از آن، از اسالم هیچ نمی دانستم. سپس  و این در حالی بود 

گفت: آن بت در پاسخ من 
کوچی بدون سستی و ناتوانی؛ کن،  کوچ  با نام خدا و به توفیق او، 

گروه هستند؛ به سوی پیامبر راستگو و تصدیق شده.  که بهترین  گروهی  به سوی 

)28(
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33 شعرهاییازجهانغیب

گروهـی  مـن بـت را بـه سـویی افکنـدم و بـه جسـت و جـوی پیامبـر؟ص؟ بیـرون آمـدم. بـه 

ی وارد شـده، ماجـرای خویـش  کـه پیرامـون آن حضـرت بودنـد. بـر و از مـردم هْمـدان برخـوردم 

گشـت و فرمـود: ›ایـن خبـر را بـه مسـلمانان برسـان.‹ آن گاه،  را برایـش بازگفتـم. او شـادمان 

فرمانـم داد کـه بت هـا را بشـکنم. مـن بـه یمـن بازگشـتم و خداوند قلبم را با اسـالم آزموده ]و آن 

را روشـن نمـوده[ بـود. در ایـن بـاره سـرودم:
کـه در شـام هسـتند و چه  کـه ایـن پیـام را پنهـان و آشـکار بـه قـوم مـا برسـاند؟ چـه آنـان  کیسـت 

گزیدنـد. کـه در جلگه هـا و سـرزمین های همـوار جـای  آنـان 

کـه برخـی از مـا از روی سـرگردانی،  ]اینکـه[ خداونـد، مـا را بـه حـّق رهنمـون شـد، پـس از آن 

گشـتند. گروهـی ترسـا  یهـودی شـدند و 

مـا بـار پرسـتش بت هـای )یغـوث( و )یعـوق( را از دوش خویـش بازگذاشـتیم و پیـرو تـو، ای 

آفریـده، شـدیم.« بهتریـن 

)ُاْسد الغابه: ١5٣/4 ]٣٠٧/4[؛ ]اإلصابه: 4١/٣[(

5. ابو ُنَعیـم )دالئـل الّنبـّوة: ٣4/١ ]١4٧/١[( از عّبـاس بن مرداس سـلمی روایت کرده اسـت: 

گاه ندایی  ک کردم و بوسـیدم. نا »نـزد بتـی بـه نـام ضمـار رفتـم و پیرامونـش را روبیـدم و آن را پا

کـه ای عّبـاس بن مرداس: برآمـد 
به همۀ قبیله های بنی ُسَلیم بگو: ُبِت همدمتان نابود شد و تنها اهل مسجد، رستگار گشتند.

کتاب بر محّمد پیام آور، پرستش می شد. که پیش از فرود آمدن  بت )ِضمار( از میان رفت، همان 

کـه پیامبـری و هدایـت، پـس از عیسـی بـن مریـم، از میـان قریـش بـدو رسـید   ]محّمـد، همـو[ 

و هدایت شده ]از سوی حّق[ است.«

ی نهاد. چـون پیامبر؟ص؟  عّبـاس همـراه ٣٠٠ سـوار از قـوم خویـش بـه سـوی پیامبـر؟ص؟ رو

او را دیـد، تبّسـم نمـوده، فرمـود: »ای عّبـاس بـن مـرداس! اسـالم آوردنت چگونه بـود؟« عّباس 

گفتـی .« و از ایـن ماجـرا شـادمان  ماجـرا را بـرای ایشـان بازگفـت. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »راسـت 

گشـت. )مناقـب آل ابی طالـب تألیـف ابن شهرآشـوب: 6١/١ ]١٢٣/١[؛ البدایـة و الّنهایـه تألیـف ابن کثیـر: 

)]4٣ ]١٧/٢4١/٢
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6. ابو ُنَعیـم )دالئـل الّنبـّوة: ٣٣/١ ]١45/١[( از مـردی خثعمـی، با ذکر سـند روایت کرده اسـت: 

گاه ندایی غیبی شـنیدند: »گروهـی از مـردم خثعـم نـزد بـت خویـش گردآمده بودند که نا

گذاشته اید! که حکم ]و داوری[ را به بتان وا گذشته و[ تنومند!  کودکی  ای مردِم ]از 

کار؟ این، پیامبری اسـت که سرور آفریدگان است. شـما را با این اندیشـه های پریشـان چه 

جـا[  همـه  ]در  را  اسـالم  و  روشـنایی  اسـت.  حکم کننـدگان  عادل تریـن  وی  کمـان،  حا میـان 

می سـازد؛ آشـکار  و  کَنـد  می پرا

و مردم را از گناهان بازمی دارد. در َبَلد الحرام )= مکه( ظهور کرده و دینش را آشکار ساخته است.«

گفت: که  کرده است: »ندای هاتفی غیبی را شنیدم  نیز ابو ُنَعیم از عمر، با ذکر سند روایت 

گذاشته اید! که حکم ]و داوری[ را به بتان وا گذشته و[ تنومند  کودکی  ای مردِم ]از 

غ نادانید؟ کار؟ آیا همه تان چون شتر مر شما را با این اندیشه های پریشان چه 

کـه مـن در برابـر خـود می بینـم و بـرای هـر بیننـده ای در افـق سـرزمین »تهامـه«  آیـا آن چـه را 

نمی بینیـد؟ اسـت،  گشـته  نمایـان 

چه بزرگوار پیشـوایی از سـوی خدا اسـت که پس از کفر، اسـالم و نیکی و پیوند با خویشـاوندان 
را آورده است!«1

)]١٣٣/١ ]١٧٨/١ : )الخصائص الکبرٰیٰ

کـه در البدایـة و الّنهایـه تألیـف ابن کثیـر )٣4٣/٢ ]4١٩/٢[( آمـده، خرائطـی بـا سـند  نیـز چنـان 

کـه لفـظ آن چنیـن اسـت: خویـش ایـن ماجـرا را روایـت نمـوده 
که سالمندید و چه نوجوانان! گذشته و[ تنومند؛ چه آنان  کودکی  ای مردِم ]از 

کار؟ گذاشتن حکم به بتان، چه  شما را با این اندیشه های پریشان و وا

که در برابر من است، نمی بینید؟ آیا همه تان در سرگردانی خواب رفته گانید؟ آیا آن چه را 

کـه تیرگـِی تاریکی هـا را روشـن می سـازد و در افـق »تهامـه« بـرای بیننـدگان،  آن درخشـنده ای 

نمایـان گشـته اسـت.

کفر، اسالم را آورده است. که در پِس  او پیامبری است سرور آفریدگان 

گرامی داشته است. خدای رحمان، وی را به عنوان پیشوا و پیام آوری راستگو، 

ُکند« آمده است. 1. در بحاراألنوار )٣١٩/6 ]١٠١/١٨[( در بیت دوم، به جای »شترمرغان«، »شمشیر 
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کمان است! به نمازگزاری و روزه داری فرمان می  دهد؛ کمان، دادگرتریِن حا میان حا

گناهان بازمی دارد؛ همچنین به نیکی و پیوند با خویشاوندان و مردم را از 

کارهای ناروا. او میان بنی هاشـم در اوج واالیی قرار دارد؛  و نیز از پلیدی ها و پیروی از بتان و 

کرده، و دینش را آشـکار سـاخته اسـت. در بلد الحرام )= مکه( ظهور 

کرده است:  ٧. ابو ُنَعیم از یعقوب بن یزید بن طلحۀ تیمی، از مردی، با ذکر سند روایت 

گوش رسید: گاه ندایی غیبی از فراپشت ما به  که نا »ما در بیابانی بودیم 
بیابانـی سـرگردان  افـق  از  ایـن سـتاره  گشـت و طلوعـش روشـنی بخشـید.  نمایـان  سـتاره ای 

اسـت. سـرزده  کت بـار  هال و  کننـده 

کار و شـأنش را باال  کنـد، رسـتگار گردد. خداوند  کـه هـر کـس او را تصدیـق  او فرسـتاده ای اسـت 

)]١٧5/١٠ ]١4/١ : برده و اسـتوار سـاخته اسـت.« )الخصائص الکبرٰیٰ

یـخ مدینـة دمشـق: 54٧/١[ از ابن عّبـاس، بـا  کر ]تار ٨. بیهقـی ]دالئـل الّنبـّوة: ١١٠/٢[ و ابن عسـا

گفـت: »ای رسـول خدا! در دوران جاهلّیـت، بـه دنبـال  کـه مـردی  کرده انـد  ذکـر سـند روایـت 

شـتری گمشـده بیـرون شـدم. صبحگاهـان، ندایـی غیبـی به گوشـم رسـید:

را  کـه[ خداونـد در حـرم )= مّکـه( پیامبـری  ای خفتـۀدر ایـن شـِب سـخت و دلگیـر، ]برخیـز 

اسـت. برانگیختـه 

کرمنـد. او تیرگی هـاِی تاریکی هـا و سـیاهی ها را  کـه اهـل وفـا و  او از بنی هاشـم اسـت؛ همان هـا 

کنـاری زند و روشـن سـازد. بـه 

گفتم: که صاحب آن صدا باشد. پس  کسی را نیافتم  گرداندم و  ی  رو
ای ندادهندۀ ناپیدا در تیرگِی تاریکی ها! تو را خوشامد باد ای رویای ]شیرین[ که به سویم آمده ای!

بـا شـیوه ای از گفتـار ]روشـن[ _ خدایـت رهنمـون بـاد! _ : ایـن پیامبـر بـه چه چیـزی می خواند و 

کـه آنچـه بـدان می خوانـده، مغتنم و باارزش اسـت. دعـوت می کنـد؟ 

کرد و باطل از میان  گفت: ›نور ظهور  کسی  کردنی شنیدم و  گاه صدای سینه صاف  نا
رفت و خداوند، محّمد را با خیرها برانگیخت.‹ سپس چنین سرود:

که آفریدگان را بیهوده نیافریده است! ستایش خدایی را 
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که بر انگیخته شده است، را فرستاد. به میان ما، احمد، بهترین پیامبری 

کاروانیان به شـتاب به سـوی او رواننـد و به درگاهش حج  کـه  درود خـدا بـر او بـاد تـا آن هنـگام 

)]١٠٩/١ ]١٨١/١ : گزارند.«  )الخصائص الکبرٰیٰ

کــرده اســت: »در دوران  ــن قیــس مــرادی نقــل  ٩. ابوســعد در شــرف المصطفــی از جعــد ب

ــن  ــه وادی ای در یم ــدیم. ب ــج روان ش ــد ح ــه قص ــه ب ک ــم  ــره بودی ــار نف ــی چه گروه ــت،  جاهلّی

گاه ندایــی غیبــی شــنیدیم: ــا ــه ن ک برگذشــتیم 
کــه در آخــر شــب، بــه اســتراحت بــار انداخته ایــد! چــون بــه »حطیــم«  گــروه ســواران   اال ای 

کــه هــر جــا  و »زمــزم« در آییــد، برســانید،  محّمــد مبعــوث را از ســوی مــا تحّیتــی و ســالمی؛ درودی 

رود و آهنگ هر جا کند، وی را همراهی نماید.

کار  و بـه او بگوییـد: مـا پیـروان و یـاوران دیـن تـو هسـتیم. مسـیح فرزنـد مریـم، مـا را بدیـن 

)]١٨٢/١[  ١٠٩/١  : الکبـرٰیٰ )الخصائـص  اسـت.«  نمـوده  سـفارش 

کـرده  کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ٢5٣/٣ ]٢٨٣/٣[( از عیـش بـن جبـر روایـت  ١٠. حا

کـوه ابوقبیس شـنیدند: اسـت: »شـبی، مـردم قریـش ندایـی را از کسـی بـر فـراز 
گر آن دو »سعد« اسالم آورند، دیگر محّمد در مّکه، از مخالفت هیچ مخالفی بیم نخواهد داشت. ا

اّمـا در شـب دوم،  کـه مـراد، سـعد تمیـم و سـعد هذیـم اسـت.  گمـان بردنـد  قریشـیان 

را بدیـن سـان شـنیدند: نـدا  همـان 
ای سـعد، سـعد ]بـن معـاذ[ اوس! و تـو ای سـعد ]بـن ُعبـاده[، سـعد خزرجیـان بزرگـوار! یـاوران 

پیامبـر باشـید.

فـرا خواننـده بـه سـوی هدایـت را پاسـخ گوییـد و آن گاه در بهشـت، از خداونـد آرزو برید، آرزوی 

گاه پـس ای خواهـان هدایـت! پـاداش خـدا باغ هـای بهشـت اسـت؛ بهشـتی  انسـانی عـارف و آ

بـا بالش هـای لطیـف و فرش هـای ظریـف.

گفــت: ›بــه خداونــد ســوگند! مــراد، ســعد بــن معــاذ و ســعد بــن  صبحگاهــان ابوســفیان 

ُعبــاده اســت.‹« )مناقــب آل ابی طالــب تألیــف ابن شهرآشــوب: 5٩/١ ]١٢١/١[(

کـه چکیـدۀ آن چنیـن  گزارشـی آورده  ١١. ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: ١/٢١5-٢١٩ ]٢٣٠/١[( 
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کـه رسـول خدا؟ص؟ از مّکـه بـه مدینـه هجـرت می نمـود، بـا همراهانـش بـه دو  اسـت: »آن گاه 

کنـار خیمـه نشسـته بـود. از او خرمـا یـا  کردنـد. وی در محوطـۀ  گـذر  خیمـۀ اّم معبـد خزاعیـه 

کـه مـردم  گوشـتی بـرای خریـد خواسـتند، اّمـا آن هـا را نـزد وی نیافتنـد؛ و ایـن، هنگامـی بـود 

گـر چیـزی  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! ا گرفتـار فقـر و خشکسـالی شـده بودنـد. اّم معبـد  خزاعـه 

گوسـفندی در  داشـتیم، از شـما پذیرایـی می کردیـم.‹ در ایـن حـال، چشـم رسـول خدا؟ص؟ بـه 

گوشـۀ خیمـه افتـاد و فرمـود: ›ایـن گوسـفند چیسـت، اّم معبد؟‹ گفـت: ›این گوسـفند آن قدر 

کـه از گلـه جـای مانده اسـت.‹ فرمـود: ›آیا شـیری دارد؟‹ گفـت: ›ضعیف تر از  ضعیـف شـده 

آن اسـت کـه شـیر دهـد.‹ فرمـود: ›آیـا اجازه می دهی که من شـیرش را بدوشـم؟‹ گفت: ›آری؛ 

را  گوسـفند  آن  رسـول خدا؟ص؟  بـدوش.‹  می یابـی،  آن  در  شـیری  گـر  ا فدایـت!  مـادرم  و  پـدر 

وگفـت:  رانـد  زبـان  بـر  را  خداونـد  نـام  و  نمـود  لمـس  دسـت  بـا  را  وپسـتانش  خوانـد  فراپیـش 

کـرد  گوسـفند پاهایـش را از هـم دور  گاه آن  گوسـفنِد ایـن زن برکـت قـرار ده!‹ نـا  ›بارخدایـا! در 

و پسـتان هایش پرشـیر شـد و ]همچـون حیـوان آمـاده بـرای دوشـیده شـدن[ بـه نشـخوارکردن 

گـروه را  کـردن همـۀ آن  گنجایـش سـیراب  کـه  پرداخـت. پیامبـر؟ص؟ ظرفـی از آن زن خواسـت 

داشـت. سـپس شـیر گوسـفند را در آن ظرف جاری نمود، چندان که کف روی آن را پوشـاند. 

آن گاه، به آن زن شـیر نوشـاند، به حّدی که سـیراب گشـت. سـپس اصحابش را از آن نوشـاند 

تـا سـیراب گشـتند و پـس از همـه، خـود نوشـید و فرمـود: ›سـاقی یـک جماعـت، خـود، پـس از 

همـه می نوشـد.‹ سـپس همـه پـس از آن آشـامیدِن نخسـت، پـی در پـی، نوشـیدند تـا سـیراب 

سـپس  نهـاد.  زن  آن  نـزد  و  دوشـید  شـیر  ظـرف  آن  در  دیگربـار  پیامبـر؟ص؟  آن گاه،  گشـتند. 

گفتند. پیامبر؟ص؟ و یارانش، آن جای را ترک 

بامـدادان، مـردم مّکـه ندایـی بلنـد را از میـان آسـمان و زمیـن شـنیدند کـه صاحب آن را 

نمی دیدنـد. نـدا ایـن بود:
کـه به خیمۀ  خداونـد، پـروردگار مـردم، پـاداش  دهـد _ بهتریـن پاداش هـا _ بـه آن دو یـار همـراه 

اّم معبـد درآمدند.
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آن دو همـراه بـا نیکـی بـدان جـا فـرود آمدنـد و بـا نیکـی نیـز برفتند. و هـر که یار و همـدم محّمد 

گردد. گردد، رسـتگار 

کـه ]از شـّدت نیکویـی[ قابـل  کار نیکـی  ای فرزنـدان ُقَصـّی! خداونـد بـه برکـت محّمـد، هیـچ 

پـاداش نیسـت و نیـز سـروری را از شـما دور نداشـته اسـت.

گوسـفند هـم  گـر از  کنیـد و ا گوسـفند و ظـرف شـیرش پرسـش  از خواهرتـان اّم معبـد، در بـارۀ 

داد. خواهـد  گواهـی  بپرسـید، 

وی[  دعـای  برکـت  از  ]پـس  بخواْنـد  خـود  نزدیـک  را  بی شـیرش  گوسـفند  و  اّم معبـد  پیامبـر، 

نـاب. پـر شـیر شـد؛ شـیری پرچربـی و  گوسـفند  پسـتان 

کـه خواهـد، پیوسـته آن را  گوسـفنِد ]بـه شـیر آمـده[ را نـزد وی بگذاشـت و برفـت تـا هـر  سـپس 
بدوشـد، چـه در رفـت و چـه در بازگشـت.«1

ی در  یـب هذلـِی شـاعر روایـت کرده که و ١٢. ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: ١٨٨/5 ]١٠٢/6[( از ابوذؤ

شـبانگاه وفات پیامبر؟ص؟این ندای غیبی را شـنید:
میان نخلستان ها و بناهای بلنِد ]مدینه[ مصیبتی بزرگ بر اسالم وارد آمد.

آن پیامبر، محّمد، جان سپرد. از این رو در سوگ او، دیدگانمان چون ابر می بارد.

 البّتـه در ایـن میـان، نداهایـی غیبی در شـأن اهل بیت پیامبر؟مهع؟ هم شـنیده شـده که 

برخـی از آن هـا از این قرارند:

ص٢6١  أبی طالــب؟ع؟ :  بــن  علــی  مناقــب  فــی  الّطالــب  )کفایــة  شــافعی  گنجــی  حافــظ   .١٣

ــد یافــت، ابوطالــب 
ّ
]ص4٠6[( بــا ذکــر ســند آورده اســت: »چــون علــی امیرالمؤمنیــن در کعبــه تول

به کعبه درآمد، حال آن که چنین می خواند:

ک! ای پروردگاِر این شب تار و این ماه درخشندۀ تابنا

کودک، چه در نظر داری؟ که در نام این  از عالم غیب و نهانت برای ما روشن ساز 

که می گفت: در آن حال، ندایی غیبی را شنید 

گشته اید.  ک، ویژه  کودِک پا ای خاندان مصطفای پیامبر! شما به خاطر این 

1. این رویداد را ابو ُنَعیم )دالئل النبوه: ١١٨/٢ ]4٣٨/٢[( آورده است.
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کـه برگرفتـه از خـدای   همانـا اسـم وی از سـوی خـدای بلنـد منزلـت و واال، »علـی« اسـت؛ نامـی 

علـِیّ ]اعال[ اسـت.

بـوده،  کـه اسـتاد حدیـِث ]امـام[ شـافعی  ایـن حدیـث را تنهـا مسـلم بـن خالـد زنجـی 

اسـت.« کـرده  روایـت 

یـارت  ْنجی )نـور األبصـار: ص4٧ ]ص٩٨[( گویـد: »هـر روز علـی امیرالمؤمنیـن بـه ز
َ
١4. ِشـْبل

ی آمـده، بـر قبـر افتـاده، بگریسـت و چنیـن سـرود: قبـر فاطمـه می آمـد. روزی بـه مـزار و
مرا چه می شود؟ بر قبرها گذر کردم، در حالی که قبر  یار  را  سالم گفتم، پس مرا پاسخ نمی گوید!

ای قبـر! تـو را چـه می شـود؟ چـرا بـه نـدا دهنـده پاسـخ نمی گویـی؟ آیـا پـس از ]جدایـی از[ مـن، 

از دوسـتی بـا یـاران ملـول گشـته ای؟

در این حال، ندایی غیبی در پاسخ وی برآمد که آن را شنید، بی آن که صاحبش را ببیند:

ک هستم. که اسیر سنگ ها و خا گویم، حال آن  گوید: چگونه می توانم شما را پاسخ  دوست 

از خانــدان  بــرده ام و  یــاد  از  را  ک، زیبایی هــای تنــم را پوســانده و خــورده اســت. شــما   خــا

و هم ساالنم باز داشته شده  ام.

گسسته است.« که از میان من و شما رشتۀ دوستی دوستان  از سوی من، بر شما سالم باد 

کر )تاریخ مدینة دمشق: ٣4١/4 ]٨٢/5[( و حافظ گنجی شافعی )کفایة الّطالب فی  ١5. ابن عسا

که در شب قتل امام حسین،  کرده اند  َمه روایت 
َ
مناقب علی بن أبی طالب؟ع؟ ]ص44٣[( از اّم َسل

نوادۀ پیامبر، این ندای غیبی را شنیده است:
کیفـــر عبرت آمـــوز،  کشـــندگان حســـین از روی جهـــل ]و شـــقاوت[! شـــما را بـــه عـــذاب و   ای 

بشارت باد!

همۀ اهل آسمان از نبّی و رسول و همانند ایشان، شما را لعن و نفرین می کنند.
شما ]بیشتر[ بر زبان ابن داوود و موسی و آورندۀ انجیل لعنت شده اید.1

1. ابن حجـر ]الّصواعـق المحرقـه: ص١٩٣[ دو بیـت از ایـن ابیـات را آورده و شـیخ مـا، ابن قولویـه )د.٣6٨/٣6٧( آن را در 
یـارات )ص٣٠ ]ص٩٧[( نقـل نموده اسـت. کامـل الّز
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گروه شاعران

بـه برکـِت سـّنت وکتـاب، از ایـن سـو و آن سـو، از آن دسـته از اصحـاب پیامبـر؟ص؟ که در 

کار شـعر و شـاعری بودنـد، بـا نظـر سرورشـان پیامبر بزرگـوار، گروه هایی فراهـم آمدند و همچون 

گمراهـی افتادنـد و ماننـد بازهـای شـکاری دل هـا و گوش هـا را  شـیران درنـده بـر پیکـر شـرک و 

ی همراه  گـرد پیامبـر؟ص؟ را فرامی گرفتنـد و در سـفر نیز بـا و ربودنـد. ایـن گروه هـا در حضـر، گردا

کارزار، با شمشـیر شـعر و تیر بیان، در راه دفاع از اسـالم مقّدس،  بودند و چون سـواران میدان 

پیـکار می نمودنـد و بـا زبـان خویـش، در راه خداونـد جهـاد می کردنـد. برخـی از ایـن افـراد از 

این قرار بودند:

َکْعب بن ماِلک، عبداهّلل بن رواحه، َحّسان بن ثابت، نابغۀ  عّباس عموی پیامبر؟ص؟، 

ت1، ُنعمان 
ْ
َکْعب بن زهیر، قیس بن صرمه، امّیة بن َصل جعدی، ضرار اسدی، ضرار ُقَرشّی، 

َکْعب بن نمط، ماِلک بن عوف، صرمة بن  بن عجالن، عّباس بن مرداس، طفیل غنوی، 

ݩَس، قیس بن بحر، عبداهّلل بن حرب، ُبَجیر بن ]زهیر بن[ ابی سلمی، سراقة بن ماِلک. ݧ ابی َانݧ

ایـن روحیـۀ دینـی، قلب هـای مـردم را فراگرفـت و در جان ها روان گشـت و آن ها را آراسـت 

و در روح هـا درآمیخـت، چنـدان کـه حّتـی با دلهای زنان مسـلمان هم گره خوْرد و سـبب شـد  

کـه ایشـان هـم بـه حمایـت غیورانـه و پاسـداری از دیـن پردازنـد و در عیـن پرده نشـینی، بـا نظـم 

ـت اسـت کـه در دورۀ جاهلّیـت بـت نپرسـتید و بـه اسـالم هـم نگرویـد. در سـال 5 در طائف 
ْ
1. گویـا مـراد، امّیـه بـن ابی َصل

درگذشت. )غ.(

)37(
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خوش و شعر نیکو به دفاع از پیامبر اّمت برخیزند. برخی از این زنان عبارت بودند از:

کـه شـعری  کدامـن؟ص؟  ١. اّم المؤمنیـن، ملکـه، خدیجـه دختـر ُخویلـد، همسـر پیامبـر پا

کـه به نشـانۀ کرامت پیامبر؟ص؟ شـتر خدیجه صورتش  بـس لطیـف داشـت. از جملـه، آن گاه 

را بـر پـای رسـول خدا؟ص؟ مالیـد و در بیـان فضـل او بـه سـخن درآمـد، خدیجـه چنیـن سـرود:

کـه »أّم القرٰی« بدو شـرافت  شـتر بـه فضـل و برتـری احمـد زبـان گشـود و گفـت: »او کسـی اسـت 

یافته اسـت.«

کنـون[ آمده اسـت؛ پس او آن شـفاعت  کـه ]تا اینـک ایـن محّمـد: بهتریـن برانگیختـه شـده ای 

گام زده اسـت. ک  کـه بـر خا کننـده اسـت و بهتریـن کسـی 

کین تـان، تکـه تکـه شـوید! محبـوب، تنهـا او اسـت و در میـان  ای حسـد ورزانـش! از خشـم و 

کسـی جـز او نیسـت. )بحاراألنـوار: 6/١٠٣ ]٢٨/١6[( آفریـدگان 

٢. ُسعدٰی دختر ُکَریز، خالۀ عثمان بن َعّفان. از شعرهای او در تبلیغات دینی چنین است:

عثمان، ای عثمان، ای عثمان! تو را است زیبایی و تو را است  مقام و شأن!

این پیامبری است همراه با برهان. او را به حّق فرستاده است خدای دّیان.

گمراهی نِکشند ُبتان. کن تا تو را به  کتاب و برهان. از وی پیروی  بر وی فرود آمده است 

ی آمد  کـه جبرئیل نـزد و  همـو گفتـه اسـت: »محّمـد فرزنـد عبداهّلل، رسـول خداوند اسـت 

و او را به سوی خدا فراخواْند:
تنها چراغ او، چراغ است و تنها سخن او صالح است.

کار و شأن او، فیروزی و نجاح است. تنها دین او رستگاری و فالح است و تنها 

گشته است. کوبنده است و مّکه در برابرش خوار  سالحش نیرومند و 

کشیدن سودی ندارد. گر نیزه ها بر بدن ها نشینند، فریاد  ا

و تیغ ها، آخته شوند و نیزه ها به سوی دشمن نشانه روند.«

ی در بارۀ اسالم آوردن عثمان چنین سروده است: و

ــّق  کـــه بـــه حـ ــا را هدایـــت و ارشـــاد فرمـــود و خـــدا اســـت  ــا ســـخنش عثمـــان بـــا صفـ خداونـــد بـ

راهنمایی می کند.
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کــرد و پیش تــر نیــز ابــن اروٰی  پــس عثمــان بــا رأی درســت و اســتوار خــود، از محّمــد پیــروی 

)= عثمــان( از حــّق رویگــردان نبــود.

و پیامبر مبعوث یکی از دخترانش را به همسرِی او درآورد. پس چون ماه در افق با خورشید درآمیخت.

کـه بـه میـان خلـق  ای فرزنـد هاشـمیان! ]جـان و[ دلـم فـدای تـو بـاد! زیـرا تـو امانتـدار خدایـی 

فرسـتاده شـده ای. ]اإلصابـه: ٣٢٧/4 و ٣٢٨[

کـه در بارۀ  ک نهـاد؟ص؟  ٣. شـیماء دختـر حـارث بـن عبدالعـّزی، خواهـر شـیرِی پیامبـر پا

رسـول خدا؟ص؟ چنین سـرود:
ای پروردگار ما! محّمد را برای ما نگاهدار تا نورسی و نوجوانی او را ببینم.

سـپس او را سـرور و موّیـد از سـوی حـق بینـم! حسـودان و دشـمنانش را خـوار مغلـوب فرمـا و بـه 

کـه تـا همیشـه پایدار باشـد. ]اإلصابـه: ٣44/4[ وی عّزتـی بخـش 

کـه  4. هنـد دختـر ابـان1 بـن عّبـاد بـن مّطلـب. او را در بـارۀ پیامبـر؟ص؟ اشـعاری اسـت 

ی در جنـگ ُاحـد، بـا  در الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد )١4٨/4 ]٣٣١/٢[( آمـده اسـت. نیـز و

کشته شـده فخـر  یـارو شـد. دختـر ُعْتَبـه بـه قتـل حمـزه و دیگـر مسـلماناِن  هنـد دختـر ُعْتَبـه رو

فروخـت و چنیـن سـرود:
کیفر دادیم. و جنگ پس از جنگ شعله ور است. ما به انتقام جنگ بدر شما را 

من در مرگ پدرم ُعْتَبه و عمویم و برادر بزرگم شـکیبایی را از دسـت داده بودم.

ای وحشـی2! سـوز دلـم را شـفا بخشـیدی و جـان پریشـانم را آرام سـاختی و نـذرم را ]در مـورد 

قتـل حمـزه[ ادا نمـودی.

گفت: هند دختر ابان، در پاسخ او 
گشتی. کفر بزرگ! در بدر و غیر بدر، خوار و رسوا  ای دختر آن بد زبان و دارندۀ 

به دست هاشمیان بلند قامت و درخشان رو، در آن بامدادان، خداوند عذابش را بر تو فرود آورد. 
که می درد. ]برای همیشه[ حمزه شیر ما است و علی شاهین ما. با شمشیرهای بّران 

)ُاْسد الغابه: 55٩/5 ]٢٨٨/٧[؛ ]اإلصابه: 4/4٢١[(

1. در الّطبقات الکبرٰی تألیف ابن سعد ]٣٣١/٢[ و ُاْسد الغابه ]٢٨٨/٧[ اثاثة بن عّباد آمده است.

2. نام غالم هند و قاتل حمزه است. )ن.(
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کـه فـراوان شـعر سـرود و همـۀ شعرشناسـان  5. خنسـاء دختـر عمـرو، نـوۀ امـرئ القیـس، 

ی، هیـچ زنـی در شـاعری بـه پایـش نرسـید. پیامبـر؟ص؟ هـم شـعر او  کـه پیـش و پـس از و برآننـد 

را بسـی می پسـندید و شـعر سـرودنش را خواسـتار می شـد. )اإلسـتیعاب ]١٨٢٧/4[، در حاشـیۀ 

اإلصابه: ٢٩5/4 و ٢٩6 ؛ ُاْسد الغابه: 5/44١ ]٨٨/٧[(

بـه  کـه  بـود  همـو  هاشـم.  بـن  عبدالمّطلـب  بـن  هاشـم  بـن  ابوصیفـی  دختـر  ُرَقیقـه،   .6

کـه قریـش شـبانگاه قصـد جـان او را دارنـد و آن حضـرت؟ص؟ بسـتر  رسـول خدا؟ص؟ خبـر داد 

ی نیکـو شـعر  ی خوابیـد. ]اإلصابـه: ٣٠٣/4[ و گفـت و علـی امیرالمؤمنیـن در جـای و را تـرک 

کـه از آن جملـه اسـت شـعرش در بـارۀ بـاران طلبیـدن عبدالمّطلـب بـرای قریـش  می سـروده 

کـه در آن هنـگام، نوجوانـی بـوده _ نیـز او را همراهـی می کـرده اسـت. آغـاز  کـه رسـول خدا؟ص؟ _ 

ایـن شـعر چنیـن اسـت:
بـه برکـت »شـیبة الحمـد« )= عبدالمّطلـب(، خداونـد شـهر مـا را سـیراب سـاخت، پـس از آن که 

حاصـل خیـزی را از دسـت داده بودیـم و زمانـی دراز، بـاران بـر مـا نباریـده بود.

)]١٣6/٨٠/١ ]١ : )ُاْسد الغابه: 455/5 ]١١١/٧[؛ الخصائص الکبرٰیٰ

ٰی دختــر عبدالمّطلــب، عمــۀ رســول خدا؟ص؟ و صاحــب آن احتجــاج مشــهور  ٧. ارو

ی را در ســوگ پیامبــر؟ص؟  کــه در شــرح حــال عمــرو بــن عــاص خواهــد آمــد. و یــه  در برابــر معاو

کــه ســرآغازش چنیــن اســت: شــعری اســت 
کـه زنـده ای، از مـن فرمـان َبـر و بـا اشـک هایت بـه مـن  اال ای دیـده! _ وای بـر تـو! _ تـا آن گاه 

یـاری رسـان.

او را شعری است دیگر با این پیش درآمد:
اال ای رسـول خدا! تـو ]تنهـا[ امیـد مـا بـودی؛ و بـه نیکـی بـا مـا رفتـار می کـردی و بـه هیـچ رو، 

نبـودی. جفاپیشـه 

گوید: و در همان 
گرفته، درود فرستد! که در یثرب جای  ای فاطمه! خداوند، پروردگار محّمد، بر آن قبری 
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گشـتی. پـس تـا پایـان روزگار، بـا  گفتـی و از وی جـدا  ای ابوالحسـن! او را ]در قبـر نهـاده[ تـرک 
کـن زار!1 گریـه  انـدوه بـر وی 

٨. عاتکه دختر عبدالمّطلب.

٩. صفّیه دختر عبدالمّطلب.

١٠. هند دختر حارث.

١١. اّم سلمه، همسر پیامبر؟ص؟ .

ید بن عمرو. ١٢. عاتکه دختر ز
١٣. اّم َایَمن، خدمتکار پیامبر؟ص؟ .2

بید 
َ
نیـز عایشـه، همسـر پیامبـر؟ص؟ شـعر فـراوان از بـر داشـت و می گفـت: »١٢٠٠٠ بیـت از ل

ی  و از  رسـول خدا؟ص؟   )٣٢٨/٣ اإلصابـه:  حاشـیۀ  در   ،]١٣٣٨/٣[ )اإلسـتیعاب  کـرده ام.«  روایـت 

که شعر بخواند و می فرمود: »ابیاتت را برخوان!« از سروده های او است: می خواست 
که در او ِغش باشد« آشکار خواهد شد. گر زر را به محک زنند، بی گمان »آن  ا

و زر نـاب از غیـر آن جـدا شـود و علـی میـان مـا ماننـد محـک اسـت. )الکنـز المدفـون سـیوطی: 

]ص٨4[( ص٢٣6 

1. بقیۀ این ابیات را در این مأخذ توان یافت: الّطبقات الکبرٰی تألیف ابن سعد )١4٢/4 و ١4٣ ]٢/٣٢5[(�

ابن سـعد )١44/4-١4٨ ]٢/٣٢6- تألیـف  الکبـری  الطبقـات  یافـت:  تـوان  قبیـل  ایـن  از  را در مآخـذی  اینـان  2. شـعر 
�)]٣٠١ و   ٣٠٠/١[  ١6٩/١( ابن شهرآشـوب  ابی طالـب  آل  مناقـب  ٣٣٣[(؛ 
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شعر و شاعران نزد امامان

کدامـن، بـه پیـروی از پیامبـر بزرگوار همین تبلیغـات معنوی وحمایت  در روزگار امامـان پا

کتاب و سـّنت بدان ترغیب شـده، و جهاد در راه مذهب با شـعر و ادب، بر جای  که در  دینی 

خویـش اسـتوار بـود و دلهـای افـراد جامعـه بـه شـاعران اهل بیت گرایـش داشـت و از کالم آنان  

اثـر می پذیرفـت، چنـدان که بـا آن درآمیخته بود.

شــاعران از راه هــای دور، بــا شــعرهای مذهبــی خویــش بــه دیــدار امامــان می آمدنــد. 

بــس  و  می کردنــد  پذیرایــی  شــاعری  چنیــن  از  نیکــی  بــه   _ علیهــم  صلــوات اهّلل   _ ایشــان 

 گرامــی اش می داشــتند و بــه شــعرش اهتمــام و عنایــت می نمودنــد و بــرای او دعــا می کردنــد 

ــه  ــد، ب ــی می یافتن ــعرش خلل ــر در ش گ ــد و ا ــیار، او را می نواختن ــم بس ــراوان و تکری ــۀ ف ــا صل و ب

طریــق صــواب رهنمونــش می گشــتند. بدیــن ســان، ادبیــات در آن ســده ها تحــّول و توســعه 

کــه از بســیاری از علــوم و فنــون بشــری فراتــر رفــت. یافــت و بــه حــّدی رســید 

شـعر از ایـن حیـث چنـدان نـزد پشـتیبانان دیـن، یعنـی اهل بیـت وحـی،؟مهع؟ جایـگاه 

کـردن همایش هـای ادبـی و گوش سـپردن به شـعر و صـرف وقـت گرانبها برای  کـه برپـا  داشـت 

در  گاه  حّتـی  و  می رفـت  شـمار  بـه  طاعـات  بهتریـن  و  عبـادات  برتریـن  از  آن،  از  اسـتفاده 

کـه از  گرامی تریـن اوقـات و شـریف ترین مکان هـا، بـر عبـادت و دعـا ترجیـح می یافـت؛ چنـان 

ی در برخورد با هاشـمّیات کمیـت برمی آید. کمیت در اّیام  سـخن امـام صـادق؟ع؟ و رفتـار و

تشـریق در سـرزمین منـٰی، نـزد امـام صادق؟ع؟ درآمـد و گفت: »فدایت شـوم! اجازه می دهید 
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کنـون زمـان بسـیار مقّدسـی اسـت!« گفت: »شـعر مـن در بارۀ  شـعری بخوانـم؟« امـام فرمـود: »ا

ی را شـنید، در پـی بسـتگان خویـش فرسـتاد و آنـان را نـزد  شـما اسـت.« چـون امـام سـخن و

کمیـت قصیـدۀ المّیـه از قصایـد هاشـمّیات را  گـردآورد و فرمـود: »شـعرت را بخـوان!«  خـود 

ی صلـه داد. تفصیـل  ی را دعـا فرمـود و ١٠٠٠ دینـار و یـک دسـت جامـه بـه و برخوانـد و امـام و

کمیت و ِحْمَیری و دعبل خواهیم آورد. این مختصر را در شرح حال 

بـا نظـر بـه آن اهـداف اجتماعـی، پیشـوایان دیـن از جنبه هـای شـخصی زندگـی و رفتـار 

گوار  ی سـرمی زد که برایشـان نا گر رفتاری ناشایسـت از و شـاعر مذهبی چشـم می پوشـیدند و ا

گام می زنـد و در راه  ی بـه صـالح اّمـت  کـه و بـود، از آن اغمـاض می فرمودنـد، زیـرا می دیدنـد 

خیـر قـدم برمـی دارد و در تبییـن حـِق نـاب و سـره از ناسـره می کوشـد و ایـن پیوسـتۀ وجـودش 

کـه از رفتـار زشـتش درگـذرد و حّتـی  ی، از پروردگارشـان می خواسـتند  شـده اسـت. از ایـن رو

ی جلـب می کردنـد: »بـر خداونـد سـنگین  بـا چنیـن تعابیـری عواطـف دینـداران را بـه سـوی و

کـه  گـران اسـت بـر خداونـد  گناهـان دوسـتار و مدح کننـدۀ مـا را بیامـرزد.« یـا: »آیـا  کـه  نیسـت 

گام نمی لغـزد، جـز آن  گام از  گناهـان دوسـتار علـی را بیامـرزد؟« و یـا: »همانـا دوسـتار علـی را 

کـه جامعـه  گام ثابـت ]= والیـت[ اسـت  گامـی دیگـر برایـش پایـدار می گـردد.«1 در همیـن  کـه 

گام، مرگ و زندگی ما استوار است. صالح می یابد و بر همین 

کــه  ــد  یکــردی شایســته بودن ــوات اهلل علیهــم _ در ایــن جهــت دارای رو پیشــوایان دیــن _ صل

ــه  ــت ب ــی خدم ــرای چگونگ ــادهایی ب ــا و ارش ــامل رهنموده ــت ش ــیوه نامه ای اس ــون ش همچ

یــج و تبلیــغ دیــن؛  جامعــه و روشــن ســاختن افــکار فرهیختــگان و جهــت دادن آن هــا در راه ترو

و نیــز دربردارنــدۀ درس هایــی بــرای استوارســازی مذهــب و تســخیر دلهــای مــردم مناطــق  

امــوال خداونــد  برنامــۀ چگونگــی مصــرف  بنــدگان خــدا؛ و همچنیــن شــامل  و   مختلــف 

و اشارتی به مهم ترین موارد مصرف آن.

1. این روایات در شرح حال ابوهریرۀ شاعر و سید ِحْمَیری و جز آن دو یافت می گردد.

)44(

21/2



49 شعروشاعراننزدامامان

حکایـت  گرانقـدر  فکـر  همیـن  از  صـادق؟ع؟  امـام  فرزنـدش  بـه  باقـر؟ع؟  امـام  سـفارش 

می کنـد، آن گاه کـه بـه وی فرمـود: »ای جعفـر! از مـال مـن، این و آن مقدار را وقف نما تا کسـانی 

بـه مـدت ده سـال، در اّیـام مخصـوص ]مراسـم حـج[ در سـرزمین منٰی، بر من نوحه سـردهند.«1 

کـه همـۀ جماعـات  کار تعییـن فرمـوده، یعنـی آن گاه  امـام، زمـان و مـکان معّینـی را بـرای ایـن 

 مسـلمان از دور و نزدیـک در آن سـرزمین گردمی آینـد و همایشـی برگـزار می کننـد کـه در انبوهـی 

گاه کـردن  و فراوانـی نظیـر نـدارد. ایـن، بـه روشـنی نشـان می دهـد کـه هـدف اصلـی از ایـن کار، آ

مـردم از نشـانه ها و ویژگی هـای آن شـخصّیت فقیـد خانـدان وحـی اسـت تـا دلهـای مـردم بـه  

گردنـد و در  سـوی وی بگرایـد و جان هـا بـه ِمهـر او جلـب شـود و مـردم بـه خواسـت وی نزدیـک 

آسـتانۀ پذیـرش آییـن او قـرار گیرنـد. ایـن کار، یعنـی گریۀ هرسـاله بر امام، آنـان را برمی انگیخت 

تـا بـه وی پیونـد خورنـد و حّقانّیتـش را بپذیرنـد و امامتـش را اقـرار آورنـد و بـه اخـالق نیکویـش 

آراسـته شـوند و دسـتورهای نجات بخشـش را گـردن نهنـد. سـوگواری ها و برقـراری اجتماعـات 

حسینی هم بر همین پایۀ استوار دینی شکل گرفته است و نه جز آن.

کـه بـر شـعر مترتـب بـود، شـاعران اهل بیـت سـخت  بـه سـبب همیـن هدف هـای واال 

گـران بـود و آتـش دشـمنی بـا آن هـا همواره  مـورد خشـم دشـمنان بودنـد و وجودشـان بـرای آنـان 

کـس پرچـم چنیـن  کـه هـر  کین تـوزی بودنـد، چنـدان  شـعله می کشـید و فـراوان در معـرض 

شـعری را بـر دوش می گرفـت، همیشـه در بیـم و اضطـراب بـه سـر می بـرد و بـه زنـده مانـدن 

کشته شـدن بـود و هیـچ جـا برایـش امـن نبـود   امیـدی نداشـت و هـر لحظـه در انتظـار مـرگ و 

و جایـی بـرای سـکنا نمی یافـت و در طـول زندگـی رنـج می کشـید و انـواع سـختی ها را تجربـه 

گرفتـه تـا کشـتن و سـوزاندن و زبـان بریـدن و حبـس و شـکنجه و در  یختـن  می کـرد: از بـر دار آو

یـدن و رانـدن از خانـواده و وطن و دیگر سـختی هایی که  بنـد نمـودن و کتـک زدن و حرمـت در

کرده است. یخ در صفحات خویش، برای آنان ثبت  تار

کلینی )الکافی: ٣6٠/١ ]١١٧/5[( این حدیث را با طریق صحیح و راویانی ثقه آورده است. 1. شیخ ما، 
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شعر و شاعران نزد بزرگان دین

گونه  گرفتند و با حفظ این  کدامن را پی  فقیهان اّمت و راهبران مذهب نیز راه امامان پا

شعر، به خدمت دیِن راست و مستقیم کمر بستند تا کیان مذهب را حراست کنند و شرافت 

موروثـی خانـدان پیامبـر را پـاس دارنـد و یاد ایشـان را در میان مردم جاودانه سـازند. ایشـان هم 

ی از پیشـوایان خـود، شـاعر اهل بیـت را گرامـی می داشـتند و از او قدردانـی می کردنـد   بـه پیـرو

ی را سـپاس می نهادنـد  گرامیداشـت، و گفتـار و  گونـه  کارش را پـاداش می دادنـد و بـا همـه   و 

کـه در فقـه و دیگـر علـوم دینـی قلـم می زدنـد، در زمینـۀ شـعر   و بـرای حفـظ ایـن آرمـان، چنـان 

و فنـون آن هـم بـه تألیـف می پرداختنـد و آن را از وظایـف واجـب خویش می شـمردند؛ چرا که 

همۀ ایشـان به آن اهداف، بس اشـراف داشـتند.

کتابهای   که بیست سال از عمرش را بر سر تألیف کافی، یکی از  کلینی  شیخ برتر ما، 

کـه برای اهل بیت  چهارگانـۀ مرجـع بـرای شـیعیان، نهاد، کتابی داشـته با عنوان »شـعرهایی 

کتـاب سـبک های  کـه در فقـه امامّیـه دارای آثـار فـراوان اسـت،  سـروده شـده اسـت«. عّیاشـی 

یـج  کـه همـۀ هسـتی اش را بـر سـر تألیـف و ترو شـعر را نگاشـته اسـت. شـیخ بـزرگ مـا، صـدوق 

آن  جلـودی،  بصـره،  در  شـیعیان  بـزرگ  اسـت.  شـعر  کتـاب  دارای  نهـاد،  حدیـث  و  فقـه 

کـه دربـارۀ علـی  کتابـی داشـته بـه نـام »شـعرهایی  شـخصّیت برجسـتۀ علـم و فنـون علمـی، 

کتـاب مختصـر فقـه  ـف 
ّ
سـروده اند«. پیشـوای شـیعیان در جزیـره، ابوالحسـن شمشـاطی، مؤل

ـم اّمـت، شـیخ مـا، مفیـد 
ّ
کتاب هایـی ارزشـمند در فنـون شـعر اسـت. معل اهـل البیـت، دارای 
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گام هـای بلنـدش در خدمـت بـه دیـن و احیـای اّمـت و اصـالح ناراسـتی ها بـر هیـچ کـس  کـه 

پوشـیده نیسـت، نگارنـدۀ کتـاب مسـائل الّنظم اسـت. سـرور طایفـۀ امامّیه، سـّید مرتضی علم 

الهـدی، دارای دیـوان و تألیفاتـی در زمینـۀ فنـون شـعر اسـت. جـز این هـا، بسـیاری دیگـر از 

کرد. فقیهان و پشتوانه های علم االهی از واالترین مرتبه را یاد می توان 

این بزرگان همواره مجالس و همایش هایی در عیدهای مذهبی، خواه زادروز پیشوایان 

دیـن؟مهع؟ و خـواه روز عیـد برتـر، غدیـر، و نیـز در مراسـم سـوگ ایشـان برگـزار می کردنـد. در ایـن 

مجالـس، شـاعران دسـته دسـته حضـور یافتـه، حاصـل افـکار خویـش در مـدح و تهنیـت و یـا 

کرده، جان ها را بر این  سـوگ و عزا را عرضه می نمودند. بدین سـان، نام و رسـم امامان را احیا 

موهبـت اسـتوار داشـته، پیوندهـای دوسـتانه میـان افـراد جامعـه و سرورانشـان؟مهع؟ را پایدارتـر 

گوهرآرایـان و سـخن پردازان، از تکریـم و نیکوداشـت  می سـاختند. آن گاه، ایـن شـاعران، ایـن 

بهره مند شده، پاداش و صله می یافتند؛ و البّته پاداش خداوند بهتر و پایدارتر است.

گذشته، این حالت قوی تر و نشاط روحی آن بزرگان برتر از حّد  در برخی از سده های 

ک ایشان، اّمت به سعادت بسیار دست می یافت. یکی از  تصّور بود و به برکت نفس های پا

کاشف الغطاء بوده است.  این روزگاران، دورۀ سرور اّمت، آیت اهّلل بحرالعلوم و استاد برتر، 

اّما امروز، وضع ما در برپاداشتن آن همایشهای انبوه معنوی، مصداق این شعر است: 
کـه »ُلَبـد«1 را  کوچانـده شـدند. همـان ]گـردش روزگار[  گشـت و آنـان  کنانش تهـی  آن جـا از سـا

کـرد، آن جـا را هـم نابـود سـاخت. نابـود 

کدامـن، امـام تجدیدگـر دیـن، شـیرازی  آری؛ دیـروز در دورۀ زعامـت بازمانـدۀ عتـرت پا

کـه راهبـری  ݭݭݭِ در اهتـزاز بـرای همـۀ اّمـت  ݫ ݫ کـه در سـامرای مقـّدس سـکنا داشـت، همـان پرچـمݭݭݭݭݫ

یـاد  روزهـای  ایـن مجالـس در سراسـر  بـود،  یافتـه  گسـترش  بـه همـه سـوی جهـان  دینـی اش 

مجالـس  ایـن  بـه  خویـش  بهجت افـزای  آثـار  بـا  سـو  هـر  از  شـاعران  و  بـود  برپـا  همـواره  شـده 

که معتقد بودند ُعمری طوالنی داشته است.)ن.( َکرکسی متعلق به لقمان بن عاد  1. نام 
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گیـر و قدردانـی ای شـگفت و  گشایشـی فرا گسـترده و  ی می نهادنـد و نـزد آن پیشـوا، مجالـی  رو

اّمـا: می یافتنـد؛  رغبت افـزا  گشـاده رویی ای  و  گرانبهـا  هدایایـی 
کرد، برفتند! که می شد در سایه شان زندگی  آنان 

ـی، 
ّ
کـه شـاعر نغزسـرای اهل بیـت، سـّید حیـدر حل از نمونه هـای چنـان حالتـی، آن بـود 

در یکـی از سـفرهایش بـه سـامرا، شـعر خویـش را نـزد آن بزرگـوار ُبـرد. سـّیِد تجدیدگـر در نظـر 

ی صلـه دهـد. ایـن نّیـت خویـش را بـا پسـرعموی خـود،  کـه بیسـت لیـرۀ عثمانـی بـه و داشـت 

گفـت:  ی ایـن مبلـغ را انـدک شـمرد و  سـروِر حّجـت، حـاج میـرزا اسـماعیل1 در میـان نهـاد. و

کـه  گرامی تـر از امثـال دعبـل و ِحْمَیـری و هماننـدان آن دو اسـت  »او شـاعر اهل بیـت و برتـر و 

پیشـوایان دیـن کیسـه های زر و سـیم بـه آنـان اهـدا می فرمودنـد.« سـّید از او خواسـت تـا دقیقًا 

کـه بـا دسـت مبارکت،  ی گفـت: »شایسـتۀ او اسـت  بگویـد کـه شایسـتۀ آن شـاعر چیسـت. و

ی عطـا نمایـی.« بدیـن سـان، سـّید تجدیدگـر، خود بـه دیدار سـّید حیدر رفت  صـد لیـره بـه و

و مبلـغ یـاد شـده را بـا تکریـم فـراوان بـه او تقدیـم نمـود و دسـت آن شـاعر اهل بیـت را بوسـید. 

کرده انـد، از جملـه: فرزنـد  کننـدگان آن دورۀ طالیـی حکایـت  ایـن ماجـرا را شـماری از درک 

گونـه  گرامـی اش، ایـن  ی از پـدر  کـه او هـم بـه پیـرو شایسـتۀ آن بزرگـوار، آیـت اهّلل میـرزا علـی آغـا 

کـه آثـار خـود را عرضـه  مجالـس را در نجـف اشـرف برپـا می نمـود و از شـاعران می خواسـت 

گرامی می داشت و از آنان قدردانی می نمود. گوش فرامی داد و ایشان را  کنند و به آن ها 

که به همۀ ابعاد این سخن بپردازیم. این مختصر، تنها درد دلی و آه  ما را مجال نیست 

حسرتی است بر وضع امروزمان که این مهم از یاد رفته و آن هدف بزرگ مورد غفلت قرار گرفته 

گراییده و آن فواید بیکران برای اّمت از دست رفته است. روزگار رو  و آن آرامش به اضطراب 

به بازگشت نهاده و گویی به قهقرا گراییده است. شعر همان جامۀ جاهلّیت نخست را بر تن 

نموده و دیروز با همۀ مواهبش از دست رفته است. دیگر نه فقیهی همانند آن فقیهان یافت 

که فرمانش برده نشود، صاحب رأی نتواند بود. گردد و نه شاعری همچون آن شاعران؛ و آن 

1. شرح حال وی در بخش شاعران سدۀ چهاردهم خواهد آمد.
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کـه شـعر شـاعران سـده های نخسـت را هماننـد حدیـث و سـّنت تلقـی می کنیـم،  حـال 

کـه در فضیلـت خانـدان رسـول خدا؟ص؟ سـروده اند، برخـی از احادیـِث رسـیده از  در اشـعاری 

طریـق اهـل سـّنت را یـاد می کنیـم. پژوهندگان می توانند از همین رهگذر، چیره دسـتی شـاعر 

یابند. کتـاب و سـّنت در را در دانـش 

که پروردگار جهانیان است.« پایان سخن ما این است: »سپاس خدای را است 
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١. امیرالمؤمنین؟ع؟

کتاب، از نام و یاد امیرالمؤمنین علی، جانشین پیامبر مصطفی _ صلی اهلل علیهما و آلهما _   در آغاز 

به  همگان  از  و  فصیح تر  عربی  هر  از  بزرگوار،  پیامبر  برادرش،  از  پس  که  می جوییم  تبّرک 

سبک های کالم عرب آشناتر است. همو  از لفظ مولی در این کالم پیامبر؟ص؟: »هر کس من بر  

وی والیت دارم، علی هم موالی او است.« معنای امامت مطلق و اطاعت واجب همسنگ با 

رسول خدا؟ص؟ را دریافته و چنین سروده است:
محّمد، پیامبر، برادر1 و همتای من است و حمزه، سرور شهیدان، عموی من.

و نیز جعفر که صبح و شـام ]در بهشـت[ با فرشـتگان پرواز می کند، فرزند مادر من اسـت.

گوشــت و خــون مــن  گوشــت و خونــش، بــا   دخــت پیامبــر، آرام جــان و همســر مــن اســت. 

پیوند دارد.

بهـره ای  از شـما،  کـدام یـک  او )= دخـت پیامبـر( هسـتند.  از  دو سـبط احمـد، فرزنـدان مـن 

دارد؟ مـن  بهـرۀ  هم سـنگ 

گرفتم. که داشتم2، بر همۀ شما در اسالم آوردن، پیشی  از روی فهم و دانشی 

کر و بســـیاری منابـــع دیگـــر، بـــه جـــای »صنـــوی = همتایـــم«، »صهـــری = پـــدر همســـرم«  یـــخ مدینـــة دمشـــق ابن عســـا 1. در تار
آمـــده اســـت.

بلــوغ  بــه  کــه  اوان حلمــی« = نورســی  مــا بلغــت  ابن ابی الحدیــد و ابن حجــر و ابن شهرآشــوب: )»غالمــًا  2. در روایــت 
بــه بلــوغ  کودکــی و  نرســیده( آمــده و در روایــت ابن الّشــیخ و برخــی دیگــر: )»صغیــرًا مــا بلغــت اوان حلمــی« = در 
نرســیده( نقــل شــده اســت. در روایــت طبرســی بعــد از ایــن بیــت چنیــن آمــده: درحالی که کــودک بــودم، نمازگــزاردم 

ودرشــکم مــادر، پیــش از زاده شــدن، بــه پیامبــر ایمــان داشــتم.

25/2
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رسول خدا، ]والیتی چون[ والیت خویش را در روز غدیر خم1 برای من ثابت و مقّرر فرمود.

کند! که فردا]ی قیامت[ با سـتم بر من، با خدا دیدار  پس وای! وای! وای! بر آن 

پی نامۀ شعر

ایـن ابیـات را امـام؟ع؟ در نامـۀ خویـش به معاویه آورد، یعنی در پاسـخ به نامۀ او که نوشـته 

بـود: »مـرا فضائلـی اسـت: پـدرم در دوران جاهلّیـت، سـروری داشـت. مـن، خود، در دورۀ اسـالم 

حکمرانـی یافتـم و نیـز بـرادِر همسـر رسـول خدا و دایی مؤمنان و نویسـندۀ وحی هسـتم.«

امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیـه _ فرمـود: »آیـا فرزنـد ]هنـد[ جگرخوار با فضائل بـر من برتری 

می جویـد؟ ای غـالم بنویس:
محّمد پیامبر خدا، برادر و همتای من است ...« تا پایان ابیات یاد شده.

کنیـد تـا شـامیان آن را  گفـت: »ایـن نامـه را پنهـان  یـه نامـۀ امـام؟ع؟ را خوانـد،  چـون معاو

کـه بـه فرزنـد ابوطالـب بگراینـد!« نخواننـد، مبـادا 

گشـته  همداسـتان  آن  روایـت  بـر  و  نگریسـته  قبـول  دیـدۀ  بـه  را  نامـه  ایـن  اسـالم   اّمـت 

کـه در آن خدشـه ای وارد نمایـد، هـر کـس بـه فراخـور موضـوع بحـث خویش، بخشـی  و بـی آن 

یان دقیق و اسـتوار  کـه خواهـد آمـد، این نامه مشـهور اسـت و راو از آن را برگرفتـه اسـت. چنـان 

گروهـی از بـزرگان اهـل سـّنت و جماعـت، از بیهقـی،  و حافظـان ثقـه آن را روایـت نموده انـد و 

چنیـن نقـل کرده انـد: »هـر دوسـتار علـی را واجـب اسـت که این شـعر را از بر کند تـا افتخارات 

او در اسـالم را بشناسـد.«

کرده اند: کسان، آن شعر را روایت  از دانشوران ما، این 

١.معلماّمت،شیخما،مفید)د.4١٣(�

ی )الفصـول المختـاره: ٧٨/٢ ]ص٢٢6[( تمـام ایـن ابیـات را آورده و گفتـه اسـت: »چگونـه  و

دبـاء« ایـن بیـت را بـه این صـورت آورده: »پیامبـر به اختیار خویـش در روز 
ُ
1. دکتـر احمـد رفاعـی در پانوشـتش بـر »معجـم األ

غدیـر خـم مـرا بـه بیعتـش سـفارش فرمـود]![« البّتـه در این بیـت تحریفی رخ داده که بـه زودی بدان اشـاره خواهیم کرد.
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کـه شـهرتش بـدان پایـه  تـوان شـعر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ایـن مـورد را مـردود شـمرد، حـال آن 

کـه اهـل سـّنت هـم آن را روایت  کـه هیـچ اختالفـی در آن راه نـدارد و آن قـدر رواج یافتـه  اسـت 

ی در  کـه و کرده انـد، چـه رسـد بـه شـیعیان. ایـن شـعر بـرای داللـت بـر ایـن معنـا بـس اسـت 

گشـته؛ و نیز پس  ایمان، پیشـگام بوده و ایمانش بر شـناخت و حّجت و دلیِل روشـن اسـتوار 

از رسـول خدا؟ص؟ امـام اّمـت بـوده، زیـرا از سـخن آشـکار پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر، جانشـینی 

ی پس از پیامبر؟ص؟ برمی آید.« و

َکراَجکی)د.44٩(� ٢.شیخما،

کرده است. ی )کنز الفوائد: ص١٢٢ ]٢66/١[( این شعر را روایت  و

٣.ابوعلیبتالنیشابوری.

او )روضة الواعظین: ص٧6 ]٨٧/١[( این شعر را آورده است.

4.ابومنصورطبرسی.

ی که یکی از اسـتادان ابن شهرآشـوب اسـت، این ابیات را )االحتجاج: ص٩٧ ]4٢٩/١[(  و

کرده اسـت. یاد 

5.ابنشهرآشوب)د.5٨٨(� )مناقب آل ابی طالب: ١/٣56 ]٢/١٩4[(

ه: ص٩٢ ]٣٢٠/١[( 6.ابوالحسنِاْربلی)د.6٩٢(� )َکْشُف الُغّمَ

٧.ابنسنجرنخجوانی.

کـه بازگردانـش بـه عربی چنین اسـت: »علی را  ی )تجـارب الّسـلف: ص4٢( عبارتـی دارد  و
کـه در آن، جـای هیچ تردید و شـّکی نیسـت.«1 دیوانـی اسـت 

٨.شیخعلیبیاضی)د.٨٧٧(� )الّصراط المستقیم ]٢٧٧/١[(

که در شـرح حال  گردآورده و مشـتمل بر ٢٠٠ بیت اسـت  که َفْنَجِکردی از اشـعار امام؟ع؟  1. شـاید مراد وی، دیوانی باشـد 
کنون نشـر می شـود و فراوان مورد تردید اسـت. وی بـدان اشـاره خواهـد شـد؛ نـه دیـوان بزرگی که ا
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٩.مجلسیبزرگ)د.١١١١(� )بحار االنوار: ٩/٣٧5 ]٢٣٨/٣٨[(

١٠.ســّیدصدرالّدیــنعلــیخــانمدنــی)د.١١٢٠(� )الّدرجــات الّرفیعــة فــی طبقــات الّشــیعه 

]ص٧٧[(

١١.شیخابوالحسنشریف.)ضیاء العالمین: نگاشته شده در ١١٣٧(

کرده اند: کسان آن شعر را روایت  نیز از بزرگان اهل سّنت، این 

١.حابظبیهقی)د.45٨(�

گفته است:  گذشت. او همۀ این ابیات را آورده و  کتاب )١١٠/١(  شرح حال وی در همین 

کند تا افتخارات او در اسالم را بشناسد.« که این شعر را از بر  »بر هر دوستار علی واجب است 

بهابنالّشیخ)د.حدود6٠5(� ٢.ابوالحّجاجیوسفبنمحّمدبلویماِلکی،مشهور

گفتـه اسـت: »و اّمـا علـی؟ضر؟، جایگاهـش بلنـد و شـرافتش واال  ی )الـف بـاء: 4٣٩/١(  و

کـه در  کـه اسـالم آورد. همسـر فاطمـه؟اهع؟ دختـر پیامبـر اسـت  کـس اسـت  اسـت. نخسـتین 

کـه هرگز به پای او  ایـن ابیـات، افتخـارات خویـش را ذکـر نموده، آن گاه که یکی از دشـمنانش 

ی بـه عمویش حمزه و بـرادرش جعفر؟مهضر؟  نمی رسـید، بـه افتخـارات خـود فخـر فروختـه بود. و

فخـر نموده و سـروده اسـت:
محّمد پیامبر، برادر و همتای من است و حمزه، سرور شهیدان، عموِی من.«

آن گاه، این شعر را تا واپسین بیت که مربوط به غدیر است ]= بیت ششم[ آورده و گفته 

ی والیت  ی از ایـن بیـت، آن سـخن رسـول خدا؟ع؟ اسـت: ›هـر کـس من بـر و اسـت: »و مـراد و

 دارم، علـی هـم مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هر که او را دوسـت بدارد 

که را با او دشمنی ورزد.‹« کند؛ و دشمن شمار هر  و یاری 

کندیحنفی)د.6١٣(� ٣.ابوحسینحابظزیدبنحسنتاجالّدین

روایــت  ]ص٢6[(  ص٣٩  )المجتنــی:  یــد  ابن ُدَر طریــق  از  را  شــعر  ایــن  از  بیــت  پنــج  ی   و

کرده است.
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4.یاقوتحموی)د.6٢6(�

گذشـت. او شـش بیـت از ایـن شـعر را در معجـم  کتـاب )١١٩/١(  ی در همیـن  شـرح حـال و

کتـاب،  کـرده و دکتـر احمـد رفاعـی مصـری در پانوشـتش بـر ایـن  دبـاء )٢66/5 ]4٨/١4[( یـاد 
ُ
األ

دو بیـت دیگـر افـزوده اسـت.

5.ابوسالممحّمدبنطلحۀشابعی)د.65٢(�

ی در بخــش شــاعران ســدۀ هفتــم خواهــد آمــد. او همــۀ ایــن شــعر را در  شــرح حــال و

مطالــب الّســؤول )چ ایــران، ص١١( آورده و گفتــه اســت: »ایــن ابیــات را افراد ثقــه از آن  حضرت؟ع؟ 

کرده اند.« یان دقیق و استوار از ایشان روایت  نقل نموده و راو

6.سبطابنجوزیحنفی)د.654(�

کتاب )١٢٠/١(گذشـت. او تمام این ابیات را در تذکرة خواّص االّمه  ی درهمین  شـرح حال و

)ص6٢ ]ص١٠٧[( بـا اندکـی اختـالف در برخی از ابیاتش نقل کرده اسـت.

٧.ابنابیالحدید)د.656(�

ی در شـرح نهـج البالغـه )٣٧٧/٢ ]١٢٢/4[( دو بیـت از ایـن شـعر را آورده و از دیگـر ابیـات  و

به سـبب شـهرتش چشـم پوشـیده اسـت.

گنجیشابعی)د.65٨(� ٨.ابوعبداهللمحّمدبنیوسف

ی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟: چ مصـر، ص4١( ایـن اشـعار را آورده   و

گفتـه اسـت: »علـی بـن ابی طالـب  و ضمـن اسـتدالل بـر پیشـگامی امیرالمؤمنیـن در اسـالم، 

ی روایت  یـان ثقه از و _ کـّرم اهلل وجهـه _ بـه ایـن مطلـب در ابیـات خویش اشـاره نموده که آن را راو

کـرده اسـت. کرده انـد.« آن گاه، ابیـات یکـم و سـوم و پنجـم و هفتـم را نقـل 

رغانی)د.6٩٩(�
َ
٩.سعیدالّدینب

ابن فـارض  تائیـۀ  از  را  بیـت  ایـن  او  گذشـت.   )١٢٣/١( کتـاب  همیـن  در  ی   شـرح حـال و
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آورده است:
که  که از راه جانشـینی پیامبر، بدان دسـت یافته بود، آن چه را  علی، از راه تأویل و با دانشـی 

]از کتاب و سـّنت[ مشـکل و ناروشـن بود، واضح و روشـن ساخت.

آن گاه، در شرح آن، این دو بیت را یاد نموده است:
که از رأی و داوری من، خشنود بود. پیامبر مرا برگزید و وصّی خویش برای اّمتش قرار داد؛ چرا 

رسول خدا ]والیتی چون[ والیت خویش را در روز غدیر خّم، برای من، بر شما ثابت و مقّرر فرمود.

١٠.شیخاالسالمابواسحاقحّموئی)د.٧٢٢(�

ی در همیـن کتـاب )١٢٣/١( گذشـت. ایـن ابیـات را از آغاز تـا بیت والیت در  شـرح حـال و

ْمَطین ]4٢٧/١[ آورده و این بیت را پیش از آن ذکر نموده است: َفرائُد الّسَ

که از رأی و داوری من، خشنود بود. پیامبر مرا برگزید و وصّی خویش برای اّمتش قرار داد؛ چرا 

١١.ابوالفداء)د.٧٣٢(�

کـه بـه پیشـگامی آن  حضـرت؟ع؟ در اسـالم بازمی گـردد،  یـخ )١١٨/١( آن بخـش را  در الّتار

نقـل نموده اسـت.

١٢.جمالالّدینمحّمدبنیوسفزرندی)د.٧5٣-٧5٩(�

والبتــول  والمرتضــی  المصطفــی  فضائــل  فــی  الّســمطین  درر  نظــم  در  را  ابیــات  ایــن  همــۀ  ی   و

و الّسبطین ]ص٩٧[ آورده، مگر بیت اخیر را: »پس وای! وای! وای!« 

١٣.ابنَکثیرشامی)د.٧٧4(�

کتـاب )١٢6/١( گذشـت. او در البدایـة و الّنهایـه )٨/٨ ]٩/٨[( پنـج  ی در همیـن  شـرح حـال و

یـد، از دمـاد، از ابوُعَبیـده آورده اسـت. بیـت از ایـن ابیـات را از ابوبکـر بـن در

١4.خواجهپارساحنفی)د.٨٢٢(�

کتـاب  کامـل در  گذشـت. ایـن شـعر را بـه طـور  کتـاب )١٢٩/١(  ی در همیـن  شـرح حـال و

کـرده اسـت. کتـاب االربعیـن نقـل  فصـل الخطـاب، از امـام تـاج االسـالم خدابـادی بخـاری در 
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١5.ابنَصّباغمّکیماِلکی)د.٨55(�

گذشـت. چهـار بیـت از آن را در الفصـول المهّمـه  کتـاب )١٣١/١(  ی در همیـن  شـرح حـال و

یـان آن را ثقـه و دقیـق و اسـتوار شـمرده اسـت. کـرده و راو )ص١6 ]ص٣٢[( یـاد 

١6.غیاثالّدینخواندمیر1�

ـَیر )5/٢ ]مـج٢/ج١١/١[(  ایـن ابیـات را بـه نقـل از فصـل الخطـاب خواجـه پارسـا، در حبیـب الِسّ

کـرده اسـت. یـاد 

١٧.ابنحجر)د.٩٧4(�

گذشـت. پنـج بیـت از ایـن شـعر را در الّصواعـق  کتـاب )١/١٣4(  ی در همیـن  شـرح حـال و

کـه یـاد کردیم، نقل نموده اسـت. در  المحرقـه )ص٧٩ ]ص١٣٢[( آورده و گفتـار حافـظ بیهقـی را 

نسـخۀ خّطـی ایـن کتـاب، و نیـز در منابـع نقل کرده از آن، همچـون ینابیع الموّده تألیـف َقْنُدوزی 

)ص٢٩١ ]١١5/٢[( هفـت بیـت از ایـن شـعر آمـده اسـت؛ و ایـن، خود، نشـان می دهـد که نقل او 

کـرده اسـت. اّمـا دسـت امیـن)!( چـاپ، بیـت  کامـل نقـل  کـه آن را  از بیهقـی صحیـح اسـت 

مربوط به والیت و بعد آن را انداخته است.

١٨.متقیهندی)د.٩٧5(�

یه را در کنـز العّمال )6/٣٩٢  کتـاب )١٣5/١( گذشـت. او نامۀ معاو ی در همیـن  شـرح حـال و

]١١٢/١٣[( آورده و پنـج بیـت از ایـن شـعر را نیـز ذکر نموده اسـت.

بیشابعی)د.١٠44(�
َ
19.حل

ول فیمـن تصرف بمصر من أرباب 
ُ
یـه را بـا عبـارت آورده شـده در لطائف أخبار األ ی نامـۀ معاو و

کـرده و همـۀ ابیـات را آورده اسـت. عبـارت بیـت والیـت در کتاب  الـُدَول )ص٣٣ ]ص4٩[( یـاد 

گونه اسـت: او بدین 
رسول خدا به روز غدیر خم، اطاعت از من را چون فریضه ای بر شما واجب فرمود.

کرد. 1. در بارۀ مذهب وی باید بیش تر تأّمل 
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کـه دشـمن و خصـم  کـه وارد عرصـۀ قیامـت شـود، در حالـی  کـس  پـس وای! وای! وای! بـر آن 

من باشـد.

20.اسحاقی.

که به اسـالم  ی بخشـی از این شـعر را  کتاب )١٣٩/١( گذشـت. و ی در همین  شـرح حال و

امام؟ع؟ بازمی گردد، در الّسـیر ة الّنبوّیه )٢٨6/١ ]٢6٩/١[( آورده اسـت.

٢١.شبراویشابعی)د.١١٧٢(�

ی رئیـس جامـع ]= دانشـگاِه[ االزهـر بـوده اسـت. او پنـج بیت از این شـعر را در االتحاف  و

بحـّب االشـراف )ص١٨١؛ و در چـاپ دیگـر: ص6٩( یاد کرده اسـت.

٢٢.سّیداحمدقادینخانی.

او این شعر را در هدایة المرتاب ]ص١5٣[ آورده و سخن یاد شده از بیهقی را هم نقل کرده است.

٢٣.سّیدمحمودآلوسیبغدادی)د.١٢٧٠(�

ی در همیــن کتــاب )١4٧/١( گذشــت. او ایــن ابیــات را، جــز بیــت اّول و آخــر،  شــرح حــال و

یــان آن از امــام؟ع؟  در شــرح عینیــۀ شــاعر چیره دســت، عبدالباقــی عمــری )ص٧٨( آورده و راو

را ثقه شمرده است.

٢4.َقْنُدوزیحنفی)د.١٢٩٣(�

ی این شــعر را در ینابیع الموّده )ص٢٩١  گذشــت. و کتاب )١4٧/١(  ی در همین  شــرح حال و

]١١5/٢[( از ابن حجــر؛ و در همــان )ص٣٧١ ]٢٠/٣[( از األربعیــن امــام تــاج االســالم خدابــادی 

کــرده اســت. بخــاری نقــل 

ینیدحالن)د.١٣٠4(� ٢5.سیداحمدَز

کـه بـه اسـالم  کتـاب )١4٧/١( گذشـت. بخشـی از ایـن ابیـات را  ی در همیـن  شـرح حـال و

الّسـیرة  حاشـیۀ  در  شـده  چـاپ   )]٩١/١[  ١٩٠/١( الّنبوّیـه  الّسـیرة  در  بازمی گـردد،  امـام؟ع؟  آوردن 
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گفتـار یـاد شـده از  یـه دانسـته و سـپس  الحلبّیـه آورده و آن را منـدرج در نامـۀ علـی؟ع؟ بـه معاو

کـرده اسـت. بیهقـی را نقـل 

٢6.شیخمحّمدحبیباهللشنقیسیماِلکی.
یـاد  أبی طالـب؟ع؟ )ص6٣(  بـن  مناقـب علـی  فـی  الّطالـب  کفایـة  در  را  ابیـات  ایـن  تمـام  ی  و

یـد. ورز اعتمـاد  بـدان  می تـوان  کـه  دانسـته  امیرالمؤمنیـن  اشـعار  جملـۀ  از  را  آن  و  نمـوده 

یـخ مدینـة دمشـق: ٣١5/6 ]5٩/٨[( بیتـی از ایـن شـعر را در بیـان فـرق  کر )تار نکتـه: ابن عسـا
گفته اسـت: »امیرالمؤمنین  میان دو واژۀ ِصهر )= داماد( و َخَتن )= منسـوب سـببی( آورده و 

علـی بـن ابی طالـب _ کـّرم اهلل وجهـه _ چنین سـروده اسـت:
محّمد، پیامبر، برادر و پدر همسر من و از همۀ مردمان نزد من محبوب تر است.«

که مصراع دوم این بیت از ابواالسود دؤلی در این بیت است: ی غفلت نموده  و
پسران عموی پیامبر و خویشاوندان او، از همۀ مردمان نزد من محبوب ترند.

تصحیح یک اشتباه
گمـان نـدارم کـه اسـتادان مصـری نداننـد لفـظ غدیـر خـم بـه چـه صورت صحیح اسـت 
یـخ نخوانـده باشـند. _ هـر چنـد یکـی   و یـا مسـّمای ایـن نـام و ماجـرای آن را در کتابهـای تار
کـه بـرای ایـن واژه،  گمـان نـدارم  گفتـه اسـت: »غدیـر جنگـی بـوده معـروف.« _ نیـز  از ایشـان 
کـه اّمـت اسـالم از ایـن  کـرده باشـند و یـا بپسـندند  جـدا از واژه هـای دیگـر، حسـابی ویـژه بـاز 
کـه چـرا در چندیـن تألیـف، از تصحیح  یـداد بی خبـر بمانـد. بـا ایـن حـال، انـدوه می خـورم  رو
کـه در ایـن لفـظ صـورت پذیرفتـه، غفلـت کرده اند و آن را به شـکلی باقـی نهاده اند  اشـتباهی 

کـه سـبب سرگشـتگی خواننـدگان اسـت.

دبـاء )4٨/١4، چ مصـر، 
ُ
دکتـر احمـد رفاعـی، ایـن اسـتاد یگانـه، در پانوشـتش بـر معجـم األ

١٣5٧ق.( بیـت والیـت از شـعر امیرالمؤمنیـن را بدیـن شـکل آورده اسـت:
گشت.1 که خویشاوند من  پیامبر به اختیار خویش مرا به بیعتش سفارش فرمود، در روزی 

1. ترجمۀ این بیت، تقریبی است؛ چون این بیت، پس از تحریف، مفهوم درست و دقیقی ندارد )ن(.
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کتـاب، نمایـۀ سـرزمین ها و مکان هـا و آب گاه هـا را در  ی بـرای ایـن  کـه و عجیب تـر آن 

کـه ایـن نـام در چندیـن جای  4٧ صفحـه برنهـاده، اّمـا نـام غدیـر خـم را فروگـذار نمـوده، بـا آن 

دبـاء یـاد شـده اسـت.
ُ
کتـاب معجـم األ از 

کـه ایـن لفـظ را  نیـز اسـتاد محّمـد حسـین، مصّحـح ثمـار القلـوب )چ مصـر، ١٣٢6ق.( بـا آن 

در چند جای از یک صفحه )ص5١١، سطرهای 6 و ٨ و ١٢( یافته، باز آن را به حالت نادرست، 

کـه در ثمـار القلـوِب خّطـی موجـود نـزد مـا، غدیـر  یعنـی غدیـر حـم، باقـی نهـاده اسـت؛ حـال آن 

خـم آمده اسـت.

از  شــده  یــاد  بیــت  ١٣١٠ق.(  مصــر،  چ  ]ص4٩[  )ص٣٣  ول 
ُ
األ أخبــار  لطائــف  مصّحــح  نیــز 

اســت: نمــوده  رهــا  شــکل  بدیــن  را  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
رسول خدا اطاعت از من را چون فریضه ای بر شما واجب فرمود، در روزی که خویشاوند من گشت.1

کتابهـــای چـــاپ شـــده در جای هـــای دیگـــر جـــز مصـــر نیـــز همـــزاِد همیـــن اشـــتباه   در 

راه یافتـــه اســـت.

سپاس و نقد
من همواره دو کتاب ارزشمند را که از آثار نیکوی این روزگار محسوب می شوند، ارج می نهم: 

یکی جمهرة خطب العرب، و دیگری جمهرة رسائل العرب، هر دو از نویسندۀ بنام، احمد زکی صفوت. 

کهن اّمت  او با تهّیۀ این دو اثر، وظیفۀ خویش را در خدمت به اّمت اسالم ادا نموده و یادگاران 

عرب را که در حال فراموشی است، زنده کرده و در این راه، رنج فراوان تحّمل نموده است. همۀ 

کنند.  گویند و این تالش پیگیر وی را قدردانی  اّمت باید بر این پشتکار ثمربخش، او را سپاس 

پس به پاس این کار نیک و سودمند، خشنودی ما پیشکش وی باد!

را در  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  یاد شده  نامۀ  که  از این استاد آن است  انتقاد ما  با این حال، 

ارزشمند دیگر موجود  نیز در منابع  و  اثرش  از مآخذ  که در برخی  با آن  نیاورده،  کتاب خویش 

1. ترجمۀ این بیت، تقریبی است؛ چون این بیت، پس از تحریف، مفهوم درست و دقیقی ندارد. )ن.(
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کرده و حّتی  کم تر را در اثر خویش یاد  کوتاه تر و دارای سند ضعیف تر و سود  است. او مطالبی 

برخی مطالب بی ارزش را که از صدق و امانت بهره ای ندارند، یاد کرده، همانند برخی نامه های 

ابن عّباس به امیرالمؤمنین؟ع؟ را که دروغ هایی بربسته شده بر آن دانای بزرگ اّمتند؛ دروغ هایی 

یم.  ی دار که ما بر و گران با امویان و قلم به مزدان آن ها جعل نموده اند. این نقدی است  که سودا

ی چنین مطالبی را آورده و چنان نامه ای را نیاورده، از آن چشم می پوشیم. که چرا و اّما این 

ی خطبــۀ غدیــر را در میــان  کــه و هماننــد ایــن فروگــذاری یــا بدتــر از آن، ایــن اســت 

کــه ایــن خطبــه و روز  کتــاب جمهــرة خطــب العــرب یــاد نکــرده اســت، حــال آن  خطبه هــای 

یــخ اســالم اهّمّیتــی بــس خطیــر دارد و منابــع اســتوار بــا ســندهایی  فراموش ناشــدنی اش در تار

کتــاب بــدان واقــف  ــد نخســت ایــن 
ّ
کــه در مجل کرده انــد؛ چنــان  فراتــر از حــّد تواتــر آن را روایــت 

کــه  ی تمــام خطبــه را در منابــع مــورد اّتــکا نیافتــه باشــد؛ اّمــا آن مقــدار را  کــه و گیریــم  شــدید. 

ــر ثبــت  گزی ــد نا ــدان رســانده اند، بای ــد و سندهاشــان را ب ــر آن اّتفــاق نظــر دارن شــیعه وســّنی ب

کــه چــرا از یادکــرد ایــن خطبــه ســرباززده و مــا نیــز  می کــرد. البّتــه ایــن نویســنده، خــود، می دانــد 

یم. می دانیم؛ اّما از آن درمی گذر

شعری دیگر از امیرالمؤمنین؟ع؟

از  کـرده اسـت: »گروهـی  بـا ذکـر سـند روایـت  ابوهریـره،  از  بـن احمـد واحـدی،  امـام علـی 

بـن عّبـاس  و فضـل  زبیـر  و  و طلحـه  و عثمـان  و عمـر  ابوبکـر  از جملـه   صحابـۀ رسـول خدا؟ص؟ 

و عّمـار و عبدالّرحمـان بـن عـوف و ابـوذر و مقـداد و سـلمان و عبداهّلل بن مسـعود؟مهضر؟ گردآمدند و 

در مجلسـی، بـه سـخن گفتـن از افتخـارات خویـش مشـغول شـدند. علـی؟ع؟ بر ایشـان وارد شـد 

و فرمـود: ›بـه چـه کار مشـغولید؟‹ گفتنـد: ›افتخـارات خویـش را بـه حسـب آن چـه از رسـول خدا 

شـنیده ایم، بازمی گوییـم.‹ فرمـود: ›از مـن بشـنوید!‹ آن گاه، چنیـن سـرود:

که سهم و بهرۀ من در اسالم، از هر سهمی برتر و بیش تر است. همۀ مردمان، نیک می دانند 

د خدا بر او باد! _ برادر و پدِر همسر و عموزادۀ من است. و احمِد پیامبر _ که در
کردم و رهنمون شدم. من همۀ مردمان را، چه عرب و چه عجم، به سوی اسالم رهبری 
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کافرانم. و قاتل همۀ بزرگان و سرکردگان و سرکشان بزرگ 

خداونددر قرآن، والیتم را بر گردن مردم نهاده و اطاعت از من را به طور مؤّکد واجب فرموده است.

که هارون برادر موسی بود، من نیز برادر احمدم. این نام و عنوان من است. همچنان 

گاهی آنان رساند. برای همین ]ویژگی ها[ من را امام مردم قرار داد و این حقیقت را در روز غدیرخم به آ

کسـی از شـما در سـهمم ]از مجاهدت ها[ و اسـالم آوردنم و پیشـینه و خویشـاوندی ام  حال چه 

بـا پیامبر، هم سـنگ من اسـت؟

کند! که فردا]ی قیامت[ با ستم به من، خدا را دیدار  کسی  پس وای! وای! وای! بر 

و وای! وای! وای! بر آن که از اطاعت من سرپیچد و در اندیشۀ ستم به من ]و ربودن حّقم[ باشد!

گونـه جرمـی دشـمنی ورزد و از روی سـبک مغزی، خـود را  کـه بـا مـن بـدون هیـچ  و وای بـر آن 

دچـار شـقاوت سـازد!«

قاضـی میبـدی شـافعی )شـرح دیـوان منسـوب بـه امیرالمؤمنیـن: ص4٠5-4٠٧( و نیـز َقْنـُدوزی 

کرده اند. حنفی )ینابیع الموّده: ص6٨ ]6٧/١[( این ابیات را از واحدی روایت 

شاعر
درخشان روی،  بزرگواران  پیشوای  مسلمانان،  سرور  امیرالمؤمنین،  ابیات،  این  سرایندۀ 
واپسیِن اوصیا، پیشگام مسلمانان در ایمان، وفاپیشه ترین فرد به عهد خدا، برخوردار از بیش ترین 
گاه تریِن اّمت به امر قضاوت، پرچم هدایت،  مزایا، بیش از همه برپای دارندۀ شؤون خدایی، آ
ک _ صلی اهلل علیهما  تابشگاه ایمان، دروازۀ حکمت، پیوندیافته با ذات خداوند، جانشین پیامبر پا
کدامن، زاده شده در کعبۀ مقّدس، پیرایندۀ کعبه از هر  و آلهما _ ،1 علی بن ابی طالب، هاشمی پا

کوفه، آن هم در محراب و در حال نماز  گونه بت، شهید در خانۀ خداوند یعنی مسجد جامع 
که انتها و ابتدا به هم پیوستند و زادۀ کعبه در  به سال چهل. در همین جای و همین حال بود 
که در میان این  که از بزرگ ترین خانه های خدا است، شرف شهادت یافت، حال آن  خانه ای 

دو حد، زندگانی اش همواره به مبدأ اعلی پیوند داشت.

1. ایـن عبـارات پانزده گانـه از تعابیـر قدسـی پیامبرنـد کـه حافظـان آن هـا را بـا ذکـر سـند آورده انـد. بنگریـد بـه: مسـند احمد: 
٣٣١/١؛ ١٨٢/5 و ١٨٩ ]544/١؛ ٢٣٢/6 و ٢44[؛ ِحلیـة األولیـاء: 6٣/١-6٨�
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که پیامبر چه فریادگری است! به روز غدیر، در سرزمین خّم، پیامبرشان ایشان را ندا می دهد. َوه 

پـس گفـت: »مـوال و پیامبرتـان کیسـت؟« ]بـه روشـنی[ پاسـخ دادنـد و آن جـا، خـود را به کوری 

کـری[ نزدند: ]و 

»خدایـت مـوالی مـا اسـت و تـو پیامبـر مایـی! و در امـر والیـت، نافرمـان و مخالفـی میـان مـا 

یافـت.« نخواهـی 

که من تو را پس از خود، به عنوان امام و هادی برگزیدم. گفت: »یا علی به پاخیز!  پس 

که من موالی اویم، این )= علی( هم ولّی او است. پس پیروان راستین و موالیان او باشید!« هر 

کـه او را دوسـت بـدارد  کـرد: »بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری رسـان هـر   در آن جـا، چنیـن دعـا 

که با علی دشمنی ورزد، دشمن باش!« و یاری رساَند؛ و با آن 

پی نامۀ شعر

اسـت بـزرگ  یـداد  رو ایـن  در بـارۀ  روایتگرانـه  شـعر  شناخته شـدۀ  نمونـۀ  نخسـتین   ایـن 

کـه سـراینده اش آن را در چنـان همایـش عظیمـی، در حضـور ١٠٠٠٠٠ تـن یـا بیش تـر عرضـه   

گاه بـه ظرایـف  کـه افـراد بلیـغ و سـخنور و نظم پـرداز و بـزرگان قریـش آ کـرد، آن هـم جماعتـی 

عـرب،  بلیغ تریـِن  آن  بزرگـوار،  پیامبـر  خـود  و  بودنـد  میانشـان  در  گفتـار  سـبک های  و  زبـان 

یافـِت َحّسـان بـن ثابـت از آن خطبـه را تأیید نمـود و او را با این   شـعرش را می شـنید؛ و همـو در

کنـی، خداونـد بـا روح القـدس  کـه بـا زبانـت مـا را یـاری  سـخن سـتود: »ای َحّسـان! مـادام 
نمایـد.«1 تأییـدت 

کـه می دانسـت بـه زودی، َحّسـان بـن ثابـت در  1. ایـن، خـود، از نشـانه های نبـّوت و پیشـگویی های رسـول خدا؟ص؟ اسـت 
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یم بـن قیـس ِهاللـی ]٨٢٨/٢[ آن 
َ
کـه ایـن شـعر را روایـت نمـوده، کتـاب ُسـل کتابـی  کهن تریـن 

ی اعتمـاد  کـه دانشـوران شـیعه و سـّنی بـه و تابعـی بسـیار راسـتگوی دقیـق و اسـتوار اسـت 

ی ایـن شـعر را بـا عبارتـی نزدیـک بـه آن  گذشـت. و کتـاب )١/١٩5(  کـه در همیـن  دارنـد، چنـان 

از  نمـوده و شـماری بسـیار  روایـت  آورده،  الیقیـن ]65١/٢[(  )علـم  کاشـانی  چـه محّقـق فیـض 

کسـان شـعر یـاد  کرده انـد. از حافظـان، ایـن  ی، آن را روایـت  ی از و دانشـوران اسـالم، بـه پیـرو

کرده اند: شده را روایت 

١.حابظابوعبیداهللمرزبانیمحّمدبنعمرانخراسانی)د.٣٧٨(�1

ی بـا ذکـر سـند، در مرقـاة الشـعر، از محّمـد بـن حسـین، از َحْفـص، از محّمـد بن هـارون، از  و

قاسـم بـن حسـن، از یحیـی بـن عبدالحمیـد، از قیس بن ربیـع، از ابوهارون َعْبدی، از ابوسـعید 

کـرده اسـت: »چـون بـه غدیـر خـم رسـیدیم، رسـول خدا منـادی را فرمـان داد تـا  ُخـْدری روایـت 

ی  کـس مـن بـر و نـدای نمـاز جماعـت دردهـد. آن گاه، دسـت علـی را برگرفـت و فرمـود: ›هـر 

کـه او را دوسـت  والیـت دارم، علـی هـم مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر 

کـه را بـا او دشـمنی ورزد.‹ َحّسـان بـن ثابـت گفت: ›ای  بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمن شـمار هـر 

رسـول خدا! آیا من در بارۀ علی شـعری بسـرایم؟‹ رسول خدا؟ص؟ فرمود: ›چنین کن!‹ گفت:

به روز غدیر، در سرزمین خّم، پیامبرشان ایشان را ندا می دهد ... تا پایان ابیات یاد شده.«

٢.حابظخرگوشی،ابوسعد)د.4٠6(�

المصطفـی  شـرف  کتابـش  در  را  آن  گذشـت.   )١٠٨/١( کتـاب  همیـن  در  ی  و حـال   شـرح 

آورده است.

ْیهاصفهانی)د.4١٠(� ٣.حابظابنَمْردَو

گذشـت. بـا ذکـر سـندش، حدیـث غدیـر را از  کتـاب )١٠٨/١(  ی در همیـن  شـرح حـال و

ی، دعای خود را به اسـتمرار در یاری ایشـان  اواخـر عمـر خویـش، از امـام هدایـت؟ع؟ رویگـردان خواهد گشـت. از این رو
مشـروط فرمود.

1. در بارۀ مذهب وی، ما را نظر است.
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کـه در همیـن کتـاب )٢٣١/١( گذشـت. در این خبر آمده اسـت:  ابوسـعید ُخـْدری آورده، چنـان 

کـه ابیاتـی بسـرایم؟‹ فرمـود:  »َحّسـان بـن ثابـت گفـت: ›ای رسـول خدا! آیـا رخصتـم می دهـی 

گفـت: ›بسـرای بـه امیـد خجسـتگی و برکـت خداونـد!‹ 

به روز غدیر، در سرزمین خّم، پیامبرشان ایشان را ندا می دهد ... تا پایان ابیات یاد شده.«

نیز وی آن را با لفظی که در همین کتاب )٢١٧/١( گذشت، از ابن عّباس روایت کرده است.

4.حابظابوُنَعیماصفهانی)د.4٣٠(�

ی در همیـن کتـاب )١٠٩/١( گذشـت. آن را در کتـاب مـا نـزل مـن القـرآن فـی علـّی  شـرح حـال و

کـه در آن آمـده اسـت:  کتـاب )٢٣٢/١( آوردیـم، آورده  کـه در همیـن  بـا سـند و متنـی  ]ص5٧[ 

کـه در بـارۀ علـی ابیاتـی بسـرایم و تـو آن را  گفـت: ›ای رسـول خدا! مـرا رخصـت ده  »َحّسـان 

بشـنوی.‹ فرمـود: ›بسـرای بـه امیـد خجسـتگی و برکت خداوند!‹ َحّسـان برخاسـت و گفت: 

گواهـی نافـذ رسـول خدا در بـارۀ والیـت، سـخن خویـش را از پـی  گـروه بـزرگان قریـش! بـه  ›ای 

یـداد اعـالن مـی دارم.‹« ایـن رو

5.حابظابوسعیدسجستانی)د.4٧٧(�

کتاب الوالیه با سـند و لفظ یاد  گذشـت. آن را در  کتاب )١١٢/١(  ی در همین  شـرح حال و

شـده در همین کتاب )٢٣٣/١( آورده اسـت.

6.اخسبالخسبا،خوارزمیمّکی)د.56٨(�

شـرح حال او در بخش شـاعران سـدۀ ششـم خواهد آمد. آن را در مقتل االمام الحسـین؟ع؟ 

 )٢٣4/١( کتـاب  همیـن  در  شـده  یـاد  لفـظ  و  سـند  بـا  ]ص١٣5[(  )ص٨٠  المناقـب  و   ]ص4٧[ 

آورده است.

٧.حابظابوالفتحنسنزی.

گذشـت. آن را در الخصائـص العلوّیـة علـی سـائر  کتـاب )١/١١5(  ی در همیـن  شـرح حـال و
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البرّیـه، از حسـن بـن احمـد مهـری، از احمـد بـن عبـداهّلل بـن احمـد، از محّمـد بـن احمـد بـن 

علـی، از ابـن ابی  َشـیبه محّمـد بـن عثمـان، از ِحّمانـی، از ابن الربیـع، از ابوهـارون َعْبـدی، از 

کرده است. ابوسعید ُخْدری، با لفظ ابو ُنَعیم اصفهانی آورده و چهار بیت نخست را یاد 

٨.ابوالمظّفرسبطحابظابنجوزیحنفی)د.654(�

گذشـــت. آن را در تذکـــرة خـــواّص االّمـــه )ص٢٠  کتـــاب )١٢٠/١(  ی در همیـــن  شـــرح حـــال و

کـــرده اســـت. ]ص٣٣[( روایـــت 

گنجیشابعی)د.65٨(� ٩.صدرالحّفاظ

در همیـن کتـاب )١٢٠/١( از او یـاد شـد. آن را در کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ 

)ص١٧ ]ص64[( بـا لفـظ ابو ُنَعیـم کـه ذکـر شـد، یـاد کـرده اسـت.

وئی)د.٧٢٢(� ١٠.شیخاالسالمصدرالدینحّمُ

ـْمَطین )بـاب دوازدهـم  الّسَ َفرائـُد  گذشـت. آن را در  کتـاب )١٢٣/١(  شـرح حـال وی در همیـن 

]٧٣/١[( از شـیخ تاج الّدیـن ابوطالـب علـی بـن َانجـب بـن عثمـان خـازن، از برهان الّدیـن ناصر 

بـن ابی المـکارم ُمَطـّرزی، از اخطـب خـوارزم، بـا سـند و لفـظ یـاد شـده، آورده اسـت.

١١.حابظجمالالّدینمحّمدبنیوسفزرندی،شمسالّدینحنفی)د.٧5٣-٧5٩(�

کتــاب نظــم درر الّســمطین فــی  گذشــت. آن را در  کتــاب )١/١٢5(  ی در همیــن  شــرح حــال و

فضائــل المصطفــی و المرتضــی و البتــول و الّســبطین ]ص١١٢[ بــا ذکــر ســند آورده اســت.

١٢.حابظجاللالّدینسیوطی)د.٩١١(�

گذشــت. آن را در رســالۀ االزدهــار فیمــا عقــده  کتــاب )١٣٣/١(  ی در همیــن  شــرح حــال و

ــره تألیــف شــیخ تاج الّدیــن ابن مکتــوم حنفــی )د.٧4٩(  ــه نقــل از الّتذک الشــعراء مــن االشــعار، ب

آورده اســت.

کرده اند: کسان از بزرگان امامّیه، آن شعر را روایت  نیز این 
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١.ابوعبداهللمحّمدبناحمدمفّجع1)د.٣٢٧(�

آن را در شرح قصیدۀ خود معروف به اشباه، از عبداهّلل بن محّمد بن عائشۀ ُقَرشّی، از 

سان:  بدین  نموده،  روایت  عبداهّلل  بن  جابر  از  عطا،  از  ابی سلمان،  بن  عبداهّلل  از  مبارک، 

»رسول خدا در غدیرخم فرودآمد و زیر درختان بزرگ سایه گستر منزل گرفت. روزی بس سوزان 

که هر یک از ما جامۀ خویش را بر سر می کشید تا سایبانش باشد و از شّدت  بود، چندان 

گرما، جامه ای را می درید و بر سر می افکند. پس پیامبر؟ع؟ برخاست و فرمود: ›ای مردم! آیا 

من بیش از مؤمنان بر خودشان والیت ندارم و آیا همسران من بر آنان حّق مادری ندارند؟‹ 

بار  و سه  برافراشت  و  برگرفت  را  آن گاه، دست علی  گفتیم: ›چنین است ای رسول خدا!‹ 

فرمود: ›گواه باشید: هر کس من بر  وی والیت دارم، علی هم موالی او است. بارخدایا! دوست 

که را با او دشمنی  کند؛ و دشمن شمار هر  که او را دوست بدارد و یاری  کن هر  بدار و یاری 

گشتی.‹  که موالی من و هر مرد و زن مؤمن  گفت: ›گوارا باد تو را ای ابوالحسن  ورزد.‹ عمر 

که  گفت: ›ای رسول خدا! آیا رخصتم می دهی  سپس مردی به سوی رسول خدا؟ص؟ آمد و 

گفت: در بارۀ علی ابیاتی بسرایم؟‹ فرمود: ›بسرای ای َحّسان!‹ او 
به روز غدیر، در سرزمین خّم، پیامبرشان ایشان را ندا می دهد ... تا پایان ابیات یاد شده.«

٢.ابوجعفرمحّمدبنجریربنرستمبنیزیدطبری.

آن را در المسترشـد فـی إمامـة علـّی بـن أبی طالـب؟ع؟ ]ص١١٩[ بـا سـندش از یحیـی ِحّمانـی، 

کـرده  از قیـس، از َعْبـدی، از ابوسـعید، بـا لفـظ یـاد شـده از حافـظ ابو ُنَعیـم اصفهانـی روایـت 

کـه بیـت سـوم آن چنیـن اسـت: اسـت، بـا ایـن تفـاوت 
خدایت موالی ما است و تو ولّی مایی و امروز میان ما هرگز نافرمانی نخواهی یافت.

٣.شیخما،ابوجعفرصدوق،محّمدبنبابویهقمی)د.٣٨١(�

آن را در األمالی )ص٣4٣ ]ص46٠[( با سند و متن یاد شده، از حافظ مرزبانی آورده است.

که شعر و شرح حالش خواهد آمد. 1. از شاعران غدیر در سدۀ چهارم 
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4.شریفرضی)د.4٠6(�1

گردآورندۀ نهج البالغه است، این شعر را در خصائص األئّمه ]ص4٢[ آورده است. که  ی  و

ماّمت،شیخما،مفید)د.4١٣(�
ّ
5.معل

گفتـه اسـت: »از جملـۀ شـواهد  آن را در الفصـول المختـاره )٨٧/١ ]ص٢٣5[( روایـت نمـوده و 

کلمـه  کـه پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر معنـای امامـت را از ایـن  سـخن شـیعه در معنـای مولـی و ایـن 

گزارش های معتبر چنین اسـت: ›آن گاه  که بنا به  در نظر داشـته، سـخن َحّسـان بن ثابت اسـت 

گفـت،  کـه  گفـت آن چـه را  ی  کـه رسـول خدا، علـی را در روز غدیـر منصـوب فرمـود و در بـارۀ و

کـه شـعری بسـراید. سـپس چنیـن سـرود: َحّسـان بـن ثابـت از ایشـان رخصـت خواسـت 

به روز غدیر، در سرزمین خّم، پیامبرشان ایشان را ندا می دهد ... تا پایان ابیات یاد شده.

کـه ما را  ی فرمـود: “ای َحّسـان! مـادام  چـون ایـن سـخن را بـه پایـان آورد، پیامبـر؟ص؟ بـه و

گر مـراد پیامبر؟ص؟  بـه زبـان خویـش یـاری کنـی، خداونـد با روح القـدس یاوری ات نمایـد.”‹ ا

ی  از مولـی، امامـت نبـود، َحّسـان را بـه سـبب بیـان این معنا سـتایش نمی کرد، بلکـه آن را از و

ناپسـند می شـمرد و رد می نمـود.«

نیز وی )رسالة في معنی المولٰی ]٣١/٨[( آن را روایت کرده و سپس گفته است: »شعر َحّسان 

با  که  به وی فرمود: ›مادام  ایشان  و  بود  او شاعر رسول خدا؟ص؟  این زمینه مشهور است.  در 

کند.‹ و این به صراحت نشان  با روح القدس یاوری ات  زبانت ما را یاری نمایی، خداوند 

می دهد که َحّسان باور دارد که سخن رسول خدا به علی، در روز غدیر، به همان معنای امامت 

است و نمی توان آن را به معنایی دیگر تأویل نمود یا معنایی َمجازی برایش برشمرد.«

د العتـرة فی حرب البصـره ]ص١١٧[؛ و همچنین  ی آن را در تألیـف خویـش، النصـرة لسـِیّ نیـز و

اإلرشـاد )ص٣١ و 64 ]١٧٧/١[( بـا لفظـی نزدیـک بـه روایـت یـاد شـده از حافـظ ابو ُنَعیـم اصفهانـی 

آورده است.

که شعر و شرح حالش خواهد آمد. 1. از شاعران غدیر در سدۀ چهارم 
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6.شریفمرتضیعلمالهدی)د.4٣6(�
آن را در شرح بائّیۀ سّید ِحْمَیری آورده است.

َکراجکی)د.44٩(� ٧.ابوالفتح

کـه چکیـدۀ آن چنیـن اسـت:  آن را در کنـز الفوائـد )ص١٢٣ ]٢6٨/١[( آورده و سـخنی دارد 

»همانـا ایـن شـعر َحّسـان را سـواران بـه همـه سـوی بـرده انـد ]و در همـۀ آفـاق گسـترده اند[. این 

کـه  شـعر دربردارنـدۀ اقـرار بـه امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و پیشـوایی اش بـر مـردم اسـت، آن گاه 

بـه ایـن صفـات سـتود  او را  نـزد همـگان، َحّسـان   در روز غدیـر در حضـور رسـول خدا؟ص؟ و 

کـه بـا زبانـت مـا را  ی فرمـود: ›ای َحّسـان! مـادام  ی را تأییـد نمـود و بـه و و پیامبـر؟ص؟ سـخن و

یـاری نمایـی، خداونـد بـا روح القـدس یـاوری ات کنـد.‹«

٨.شیخعبیداهللبنعبداهللسدابادی.
آن را در المقنع فی االمامه ]ص٧5[ آورده است.

٩.شیخالّسائفه،ابوجعفرطوسی)د.46٠(�
کرده است. آن را در تلخیص الّشافی یاد 

١٠.مفّسربزرگ،شیخابوالفتوحخزاعیرازی)د.5٨٨(�
 ١٩٢/٢( الَجنـان  َروح  و  الِجنـان  َروض  در  را  آن  بـوده،  ابن شهرآشـوب  اسـتادان  از  کـه  ی  و
]٢٧٩/4[( بـا لفظـی نزدیـک بـه عبـارت حافـظ ابو ُنَعیـم آورده و ایـن بیت را بدان افزوده اسـت1:

پس، از میان همۀ آفریدگان پرچم ]فتح[ را به علی سپرد و وی را وزیر و برادر خود نامید.2

١١.شیخما،بّتالابوعلیشهید.
ی )روضـة الواعظیـن:  کتـاب مـا، شـهداء الفضیلـه )ص٣٧( آمـده اسـت. و ی در  شـرح حـال و

ص٩٠ ]١٠٣/١[( آن را آورده اسـت.

که این افزونی در جای خود از اصل شعر َحّسان موجود است. گفت  1. خواهیم 

2. این بیت، ادامۀ شعر حّسان بن ثابت است و به جریان فتح خیبر توسط امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره دارد. )ن.(
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١٢.ابوعلیبضلبنحسنطبرسی.

آن را در ِاعالم الورٰی )ص٨١ ]ص١٣٩[( آورده است.

١٣.ابنشهرآشوبَسَروی)د.5٨٨(�

کرده است. آن را در مناقب آل ابی طالب )٣5/٣ ]٣٧/٣[( یاد 

بهابنِبْسریق. ی،مشهور
ّ
١4.ابوزکرّیایحییبنحسنحل

آن را در خصائـص الوحـی المبیـن )ص٣٧ ]ص6٢[( از طریـق حافـظ ابو ُنَعیـم اصفهانـی نقـل 

کرده اسـت.

١5.سّیدهبةاهلل.

کرده است. گزارش  آن را در المجموع الّرائق )نسخۀ خّطی ]ص٢٠4[( 

١6.رضیالّدین،سرورما،علیبنطاووس)د.664(�

آن را در الّطرائف )ص٣5 ]ص١46[( یاد نموده است.

١٧.بهاءالّدینابوالحسناربلی)د.6٩٢/6٩٣(�

ه )ص٩4 ]٣٢5/١[( آورده است. آن را در َکْشُف الُغّمَ

١٨.عمادالّدینحسنطبری.

آن را در الکامل البهائی )ص١5٢ و ٢١٧ ]٢٨١/١[( آورده است.

١٩.شیخیوسفبنحاتمشامی.

هامیم ]٩٠/١ و ١4١[ آورده است.
ّ
آن را در دو جای از الّدّر الّنظیم فی األئّمة الل

٢٠.شیخعلیبیاضیعاملی.

آن را در الّصراط المستقیم ]٣٠5/١[ آورده است.
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٢١.قاضینوراهللمرعشی)شهیددر١٠١٩(�

کتــاب مــا، شــهداء الفضیلــه )ص١٧١( یــاد شــده اســت. آن را در مجالــس  ی در  شــرح حــال و

المؤمنیــن )ص٢١ ]46/١[( آورده اســت.

کاشانی)د.١٠٩١(� ٢٢.سرورمحّققما،محسن

آن را در علــم الیقیــن )ص١4٢ ]65١/٢[( بــه نقــل از التهــاب نیــران األحــزان، بــا لفظــی نزدیــک بــه 

کــه چنیــن اســت: یم بــن قیــس آورده 
َ
یم بــن قیــس ِهاللــی تابعــی در کتــاب ُســل

َ
عبــارت ُســل

که پیامبر چه فریادگری است! به روز غدیر، در سرزمین خّم، پیامبرشان ایشان را ندا می دهد. َوه 

کـه جبرئیـل ایـن پیـام را از سـوی پـروردگارش آورد: »تـو در امـان هسـتی، پـس  در آن هنـگام 

سسـت مبـاش!

که پروردگارشان فروفرستاده، به مردم برسان و در آغاز از دشمنان مهراس!« و آن چه را 

پـس در آن هنـگام علـی را بـه پـا داشـت در حالـی که دسـت خود را در دسـت علی برافراشـت و با 

صدای بلند و آشـکار اعالم داشـت؛

کـوری  کیسـت؟« ]بـه روشـنی[ پاسـخ دادنـد و در آن جـا، خـود را بـه  گفـت: »مـوال و ولـّی شـما  و 

کـری[ نزدنـد: ]و 

»خدایت موالی ما است و تو ولّی مایی! و امروز میان ما هرگز نافرمانی نخواهی یافت.«

که من تو را پس از خود به عنوان امام و هادی برگزیدم. گفت: »ای علی! به پا خیز  پس 

کــه مــن مــوالی اویــم، ایــن )= علــی( هــم ولــّی او اســت. پــس پیــروان راســتین و موالیــان  و هــر 

او باشــید!«

کـه او را دوسـت بـدارد  کـرد: »بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری رسـان هـر   در آن جـا، چنیـن دعـا 

که با علی دشمنی ورزد، دشمن باش! و یاری رساند؛ و با آن 

کـه  آنان به راهبـِر هدایتی یاری می رسـانند که چون ماه  پـروردگارا! یاورانـش رایـاری فرمـا؛ چـرا 

تمام  تاریکی ها را روشـن می سـازد.«

٢٣.شیخابراهیمقسیفی.

کاشانی، آورده است. آن را در الفرقة الّناجیه، با لفظ 
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٢4.سّیدهاشمبحرانی)د.١١٠٧(�
کرده است. آن را در غایة المرام )ص٨٧( یاد 

٢5.عالمهمجلسی)د.١١١١(�
آن را در بحاراألنوار )٢٣4/٩ و ٢5٩ ]٣٨٨/٢١؛ ١١٢/٣٧[( آورده است.

٢6.شیخما،بحرانی)د.١١٨6(�
ف الحدائق الّناضره است، آن را در کشکول )٣١٨/٢( یاد نموده است.

ّ
که مؤل ی  و

کـه ایـن حدیـث را روایت کرده انـد؛ اّما همیـن مقدار که   البّتـه شـماری دیگـر نیـز هسـتند 
کفایـت نماید. ذکر شـد، 

نکته:
کامل نموده و در  که َحّسـان این ابیات را به شـکل قصیده ای،  بر پژوهندگان روشـن اسـت 
آن ، اندکـی از مناقـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را برشـمرده و هـر کـس بخشـی از آن را بـه فراخـور موضـوع 
گفتـار خویـش نقـل نمـوده اسـت. حافـظ ابـن ابی  َشـیبه، از ابن فضـل، از سـالم بـن ابی حفصـه، از 
جمیـع بـن عمیـر، از عبـداهّلل بن عمر؛ و نیز صدر الحّفاظ گنجی شـافعی )کفایـة الّطالب فی مناقب 
ایـران: ص٢١ ]ص١٠4[(؛ و همچنیـن  أبی طالـب؟ع؟ : چ نجـف: ص٣٨؛ چ مصـر: ص١6؛ چ  بـن  علـی 

گـزارش  ابن َصّبـاغ مالکـی )الفصـول المهّمـه: ص٢٢ ]ص٣٧[( و دیگـران ایـن ابیـات را از آن قصیـده 
کرده انـد:

علـی، دچـار درد چشـم بـود و داروی دردش را جسـت و جـو می کـرد. پـس چـون شفابخشـی 
نیافـت، رسـول خدا، بـا آب دهانـش، وی را شـفا بخشـید. َوه چـه مبـارک شـفا یافتـه ای و چـه 

شفابخشـی! مبـارک 
کـه شمشـیرزن و دلیـر و دوسـتار  سـپس پیامبـر فرمـود: »امـروز پرچـم را بـه مـردی می سـپارم 

پیامبـر و پیـرو و یـاور او اسـت.
خدایم را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد و به دست او دژهای نفوذ ناپذیر را می گشاید.«

پس، از میان همۀ آفریدگان پرچم فتح را به علی سپرد و وی را وزیر و برادر خود نامید.1

1. آن را شــیخ مــا، طبــری )المسترشــد فــی إمامــة علــّی بــن أبی طالــب؟ع؟ ]ص455[( بــه روایــت یــاد شــده از حافــظ ابــن 
کرده انــد. ابی  َشــیبه ]المصّنــف: 6٩/١٢[؛ و نیــز ابوعلــی فتــال )روضــة الواعظیــن ]١٣٠/١[( و جــز آن دو، روایــت 
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کـه پیشـوایان حدیـث با ذکر سـند و  ایـن ابیـات اشـاره دارد بـه حدیـث صحیـح متواتـری 

کسـان رسـانده اند: بریـدة بـن  کـه همـه ثقـه هسـتند، آورده انـد و سـندش را بـه ایـن  یانـی  راو

ُخـْدری،  ابوسـعید  حصیـن،  بـن  عمـران  عّبـاس،  بـن  عبـداهّلل  عمـر،  بـن  عبـداهّلل  حصیـب، 

ابولیلـی انصـاری، سـهل سـاعدی، ابو هریـرۀ َدْوسـی، سـعد بـن ابی وقـاص، َبـراء بـن عـازب، و 

کوع. سلمة بن ا

کرده اند: کسان حدیث یاد شده را روایت  نیز این 

بخاری در الّصحیح )٣٢٣/4 ]١٠٧٧/٣[( از سـهل، در همان )٢6٩/5 ]ص١٠٩6[( از همو، در 

مسـلم  سـهل؛  و  سـلمه  از   )]١54٢/4[  ١٩١/6( همـان  در  سـلمه،  از  ]ص١٠٨6[(  )ص٢٧٠  همـان 

صحیـح  ضمـن   )]5٩6/5[  ٣٠٠/٢ الّصحیـح:  )الجامـع  ِترِمـذی  ]٢4/5-٢5[(؛   ٣٢4/٢ )الّصحیـح: 

شمردن حدیث؛ احمد بن حنبل )المسند: ٩٩/١؛ ٣5٣/5 و ٣5٨؛ و ... ]١6٠/١؛ 4٨5/6 و 4٩٢[(؛ 

]٣4٩/٣[(؛   ٣٨6/٣ الّنبوّیـه:  )الّسـیرة  ابن هشـام  ]١١١/٢[(؛   ١5٨/٣ الکبـرٰی:  )الّطبقـات  ابن سـعد 

یـخ األمـم و الملـوک: ٩٣/٣ ]١٢/٣[(؛ نسـائی )خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص4-٨ و ١6 و  طبـری )تار

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ١٠٩/٣ و ١١6 ]١١٧/٣ و ١٢6[(  ٣٣ ]ص٣٧-4٩ و ٧٣ و ١4٠[(؛ حا

یـخ بغـداد: 5/٨(؛ ابو ُنَعیـم اصفهانـی در ِحلیـة  ضمـن متواتـر شـمردن آن؛ خطیـب بغـدادی )تار

کـه برخـی را صحیـح شـمرده، و در همـان )٣56/4(؛  بـا طریق هـای متفـاوت  األولیـاء ) 6٢/١( 

ـْمَطین  الّسَ )َفرائـُد  وئـی1  حّمُ عامـر؛  حـال  شـرح  در   )]٧٨٧/٢[  ٣6٣/٢ )اإلسـتیعاب:  ابن عبدالَبـّر 

و  اسـت  صحیـح  حدیـث  ایـن  کـه  السـّنه  محیـی  امـام  از  نکتـه  ایـن  نقـل  ضمـن   )]٢5٣/١[

ِضـره: ١٨٧/٢ ]١٣٠/٣[(؛  یـاض الّنَ همـگان بـر صّحـت آن همداسـتانند؛ محّب الّدیـن طبـری )الّر

یاِفعـی )مـرآة الجنـان: ١٠٩/١( ضمـن صحیـح شـمردنش؛ و قاضـی َعُضـد ِایجی )المواقـف فی علم 

الکالم: ١٠/٣ و ١٢ ]ص4١٠[(�

ـد نخسـت، او را حموینـی یاد کردیم. اّما سـپس در 
ّ
فـان، در مجل

ّ
1. منسـوب اسـت بـه جـّدش، َحّمویـه. مـا بـه پیـروی از مؤل

کرده انـد و او   ـوی یـاد  کـه افـراد ایـن خانـدان، خـود را حّمُ بـاب: 392/1[ برخوردیـم 
ّ
کتابهـای سـیره، بـه کالم ابن اثیـر ]الل

نیـز چنیـن آورده؛ پـس، از آن شـیوه بدیـن شـیوه گراییدیم.
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دانشورانی دیگر هم این حدیث را روایت کرده و صحیح شمرده اند که اگر نام همه را بیاوریم، 

خود کتابی مستقل خواهد شد. از این عبارت ها، تنها لفظ بخاری را می آوریم: »رسول خدا؟ص؟ 

در روز خیبر فرمود: ›این پرچم را فردا به مردی خواهم داد که خداوند به دو دست او پیروزی را پدید 

می آورد؛ او خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند.‹ آن شب 

را مردم در حالی به خواب رفتند که در اضطراب و اندیشه بودند1 که رسول خدا؟ص؟فردا پرچم را به 

چه کسی خواهد سپرد. چون صبح شد، افراد به سوی رسول خدا؟ص؟روی نهادند، حال آن که 

کجا  أبی طالب  بن  ›علّی  پیامبر؟ص؟فرمود:  واگذارد.  ایشان  به  را  پرچم  آن  وی  داشتند  امید 

است؟‹ گفتند: ›ای رسول خدا! او چشم درد دارد.‹ فرمود: ›او را فراخوانید!‹ وی را فراآوردند. 

رسول خدا؟ص؟آب دهانش را در چشم وی نهاد و برایش دعا نمود. چشمش چندان شفا یافت که 

گویی هیچ دردی نداشته است. آن گاه، پرچم را به او سپرد. علی گفت: ›ای رسول خدا! آیا با 

به  تا  رو  ایشان  سوی  به  نرم  و  ›آرام  فرمود:  آورند؟‹  ایمان  ما  چون  که  چندان  بجنگم،  ایشان 

اگر  به خدا سوگند!  بازگو.  را  و وظایفشان  فراخوان  به اسالم  را  ایشان  آن گاه،  میدانشان رسی. 

خداوند یک تن را به دست تو هدایت کند، برایت بهتر از شتران سرخ موی است.‹ _ و در عبارت 

دیگر آمده است: ›پس خداوند او را پیروزی عطا فرمود.‹ _ .«

دیوان َحّسان
امیرالمؤمنیـن؟ع؟  مـا  مـوالی  سـتایش  در  را  ثابـت  بـن  َحّسـان  شـد،  گفتـه  چـه  آن  جـز 

مدیحه هـای بسـیار دیگـر نیـز هسـت کـه گزیـدۀ آن ها را یـاد خواهیم کـرد. از این جـا درمی یابیم 

کـه چـون دسـت چـاپ بـه سـوی دیوان وی دراز شـد، دسـتی امانـت دار نبود و از تصـّرف در آن 

دیوان هـا  دیگـر  هماننـد  نیـز  َحّسـان  دیـوان  بـا  و  پرداخـت  آن  تحریـف  بـه  و  نکـرد   خـودداری 

 و کتابهـا و فرهنگنامه هـا بـازی نمـود، یعنـی همـان آثاری که سـتایش ها و فضائل اهل بیت  

کـه میمّیـۀ مشـهور  و سـتوده های پیروانشـان از آن هـا زدوده شـده اسـت، همچـون دیـوان فـرزدق 

1. تعبیر به کاررفته »یدوکون« ]در اضطراب و اندیشـه بودند[ اسـت. بسـیاری از کتابها آن را به شـکل »یذکرون« آورده اند  
که اشـتباه است.
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کرده اند، با آنکه ناشـر در مقدمۀ شـرح  وی در مدح موالمان امام زین العابدین را از آن حذف 

کمیـت  کتـاب  کتاب هـا و فرهنـگ نامه هـا از آن لبریزنـد. و  دیـوان فـرزدق، بـدان اشـاره دارد و 

گشته است. نیز چنین است دیوان امیرالّشعراء  که ابیاتی از آن زدوده شده و ابیاتی بدان افزوده 

کـه بسـیاری از مراثـی سـرور مـا، نـوادۀ رسـول، امـام شـهید  َکشـاجم  ابوفـراس و همچنیـن دیـوان 

کـه  ابن ُقَتیبـه  معـارف  کتـاب  قیـاس اسـت  بـر همیـن  کرده انـد.  از آن حـذف  را  _ سـام اهلل علیـه _ 

تحریف گـران هـر چـه خواسـته اند بـدان افـزوده و هـر چـه را بـا خواستشـان سـازگار نبـوده از آن 

کتاب هـای بعـدی پیـدا اسـت. بـه برخـی از تحریف هـای  کـه از نقل هـای  کاسـته اند، چنـان 

ایـن کتـاب در جـای خـود اشـاره شـد و بـه برخـی دیگـر نیز اشـاره خواهد گشـت. جـز این ها هم 

کتاب ها یا به هنگام نشـر تباه گشـتند و یا در نقل، دسـتخوش تحریف شـدند که  بسـیاری از 

کنون به دیوان َحّسـان  یـم تـا از سـخن خویش دور نمانیـم. ا بیـان آن هـا را بـه جـای خـود وامی گذار

را نقـل نموده انـد،  کـه منابـع معتبـر آن هـا  بـا آن  افتـاده،  کـه در آن، اشـعاری  اشـاره می کنیـم 

گذشت. برخی از آن ها از این قرارند: که  همانند یائّیۀ وی 

 ٢٠/6[  ١4/٣( ابن ابی الحدیـد  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  و   )]١٢٧/٢[  ١٠٧/٢( یعقوبـی  تاریـخ   در 

رفـت  منبـر  بـر  گرفـت،  دسـت  در  را  امـور  ابوبکـر  کـه  »آن گاه  اسـت:  آمـده  دو  آن  جـز  و   )]٣5  و 

سـپاس  از  پـس  آن گاه،  برنشسـت.  رسول خدا؟ص؟می نشسـت،  کـه  جایـی  از  فروتـر  پلـه  یـک   و 

و سـتایش خداونـد گفـت: ›زمـام شـما را بـه دسـت مـن دادنـد، حـال آن کـه برتریـن شـما نیسـتم. 

پـس اگـر بـه راه راسـت رفتـم، پیـروی ام کنیـد و اگـر کـج رفتـم، بـه راهـم آوریـد. مـن نمی گویـم کـه در 

فضیلـت از شـما برتـرم، بلکـه توانایـی ام برای تحّمل بار مسـؤولّیت از شـما بیش تر اسـت.‹ سـپس 

انصـار را بـه نیکـی سـتود و گفـت: ›حدیـث مـن و شـما ای انصـار، همچـون سـخن شـاعر اسـت:

کفشـمان  گام زننـدگان،  کـه در میـان  خداونـد، جعفـر را از سـوی مـا پـاداش نیـک دهـد! آن گاه 

کـرد[. مـا را بلغزانـد و عقـب انداخـت، ]از مـا دسـتگیری 

گـر آن رنج هایی که به سـبب ما، ِبدیشـان رسـید، به  بـه هیـچ رو نخواسـتند از مـا ملـول شـوند. ا

مادرمـان رسـیده بـود، هـر آینه از ما خسـته و ملول می گشـت.‹
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ماجـرا  ایـن  و  گشـتند  خشـمگین  قریـش  گزیدنـد.  کنـاره  ابوبکـر  از  انصـار  سـان،  بدیـن 

غضبناکشـان نمـود. پـس سخنورانشـان بـه خطابـه پرداختنـد. عمـرو بـن عـاص بـر ایشـان وارد 

شـد. قریـش بـه وی گفتنـد: ›برخیـز و سـخن گـوی و انصـار را نکوهـش کـن.‹ او هـم چنیـن کـرد.

آن گاه، فضـل بـن عّبـاس برخاسـت و ایشـان را پاسـخ گفـت. سـپس نزد علی آمـد و او را 

کـه سـروده بـود، خوانـد. علـی خشـمگینانه بیـرون آمـد و بـه  از آن رخـداد خبـر داد و شـعری را 

کـرد. چـون انصـار  مسـجد رفـت و انصـار را بـه نیکـی یـاد نمـود و سـخن عمـرو بـن عـاص را رد 

گفـت، بـه سـخن  کـه علـی  گفتنـد: ›بـا ایـن سـخن نیکـو  چنیـن شـنیدند، خشـنود شـدند و 

گفتنـد: ›شـعر فضـل را پاسـخ ده.‹  یـم.‹ سـپس نـزد َحّسـان بـن ثابـت آمـده،  کار ندار دیگـران 

گفتنـد: ›پـس  ی را پاسـخ دهـم، مـرا رسـوا نمایـد!‹  گـر جـز بـه قافیه هـای خـودش، و گفـت: ›ا

کن.‹1 او هم سرود: تنها از علی یاد 
کـه پـاداش در دسـتان او اسـت. چـه  خداونـد از سـوی مـا بـه ابوالحسـن پـاداش نیـک دهـد؛ 

ابوالحسـن اسـت؟ کسـی ماننـد 

کـه تنهـا تـو شایسـته و درخـور آن هسـتی، بـر همـۀ قریـش پیشـی  بـه واسـطۀ فضیلت هایـی 
آزمـوده اسـت!2 ایمـان[  ]بـرای  گشـاده و قلبـت  بـه روی اسـالم  گرفتـی. سـینه ات 

مردانـی ارجمنـد از قریـش، جایـگاه تـو را آرزو داشـتند. هیهـات! ]سـمنِد[ الغر و ناتـوان کی تواند 

بـه فربه و توانمند رسـد؟

گسستنی[ است! رابطۀ تو با اسالم در هر زمینه چون رابطۀ َدلوی بزرگ3 با طناب ]نا

کـه بـا آن، تقـوی را  گفـت  کـه عمـرو سـخنی  بـه خاطـر مـا )= انصـار( بـه خشـم آمـدی، آن گاه 

کـرد. کینه هـا را زنـده  ُکشـت و 

1. در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد آمـده اسـت: »خزیمـة بـن ثابت به او گفـت: ›از علی و خانـدان او یاد کن؛ 
کـه تـو را از هـر چیز دیگـر کفایت کند!‹«

2. شیخ الطائفه مفید )الفصول المختاره: 6١/٢ و 6٧( این دو بیت را از آِن َحّسان دانسته است.

3. در متـن »الطـرف البطیـن« آمـده، ولـی در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابـن ابـی الحدیـد _ چـاپ قدیـم و چـاپ جدیـد _ 
گرفتـه اسـت. مقصـود شـاعر  کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه هـم بـر اسـاس ایـن نسـخه انجـام  »الّدلـو البطیـن« آمـده 
که در اسـتواری خود، به طناب وابسـته  این اسـت: وابسـتگی اسـالم به امیرالمؤمنین؟ع؟ چون رابطۀ دلوی بزرگ اسـت 

اسـت و بـدون آن در چـاه سـرنگون می شـود. )ن.(
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کنـون سـر نـزده اسـت، از میـان فرزنـدان لـؤّی بـن  در برابـر آن چـه از عمـرو سـر زده و آن چـه تا

غالـب، تنهـا تـو امیـد مـا بـودی و هسـتی.

کسـی  ]بـا پشـتیبانی از مـا[ حرمـت رسـول خدا و سفارشـش در مـورد مـا را پـاس داشـتی و چـه 

کسـی؟ از سـفارش رسـول خدا؛ چـه  تـو اسـت در پاسـداری  از  سـزاوارتر 

کـس، از  کـه تـو بـرادر وی در راه هدایـت و جانشـین او هسـتی؟ و داناتریـن  مگـر نـه ایـن اسـت 

کتـاب و سـّنتی؟ میـان فرزنـدان ِفهـر، بـه 

کـه در نجـد پیونـدی  حـّق تـو بـر مـا، سـپس بـر همـۀ یمنیـان، بـس بـزرگ اسـت تـا آن هنـگام 

کسـان[ برقـرار باشـد.«  ]میـان 

گشـاده اسـت« اشـاره دارد بـه ایـن سـخن خـدای  ی: »و سـینه ات ]بـه روی اسـالم[  ایـن تعبیـر و

تعالـی: »آیـا آن کـه خداوند سـینه اش را به روی اسـالم گشـاده اسـت، ... ؟« ]زمـر/٢٢[ این آیـه در بارۀ علی 

ِضـره: ٢٠٧/٢ ]١5٧/٣[( از  یـاض الّنَ و حمـزه نـازل شـده اسـت. ایـن را حافظ محّب الّدیـن طبری )الّر

حافـظ واحـدی و حافـظ ابوالفـرج؛ و نیـز در ذخائـر العقبـٰی )ص٨٨( آورده اسـت.

و اّمـا ایـن تعبیـر وی: »و قلبـت ]بـرای ایمـان[ آزمـوده اسـت« اشـاره دارد بـه ایـن سـخن پیامبر در 

 حـِقّ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : »همانـا خداونـد قلـب او را بـه ایمـان آزمـود.«1 این را گروهـی از حافظان 

]ص55[(؛  ص١١  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ :  )خصائـص  نسـائی  جملـه:  از  کرده انـد،  روایـت  دانشـوران  و 

یـخ بغـداد: ١٣٣/١(؛ بیهقـی )المحاسـن و  ِترِمـذی )الّسـنن: ٢٩٨/٢ ]5٩٢/5[(؛ خطیـب بغـدادی )تار

)ذخائـر  همـو  ]١٣٨/٣[(؛   ١٩١/٢ ِضـره:  الّنَ یـاض  )الّر طبـری  محّب الّدیـن  ]ص4١[(؛   ٢٩/١ ئ:  المسـاو

گـزارش  کـردن و صحیـح شـمردن آن از جانـب ِترِمـذی را  کـه روایـت  العقبـٰی: ص٧6( ضمـن آن 

ص٣4  أبی طالـب؟ع؟ :  بـن  علـی  مناقـب  فـی  الّطالـب  )کفایـة  گنجـی شـافعی  اسـت؛ حافـظ  کـرده 

ـْمَطین:  وئـی )َفرائـُد الّسَ کـه ایـن حدیـث را عالـی و حسـن و صحیـح شـمرده اسـت؛ حّمُ ]ص٩٧[( 

کـه در کنـز العّمـال  بـاب سـی و سـوم ]١6٢/١[(؛ سـیوطی در جمـع الجوامـع بـه چنـد طریـق، چنـان 

)٣٩٣/6 و ٣٩6 ]١١5/١٣ و ١٢٧[( آمده است؛ و َبَدخشی )ُنُزل األبرار: ص١١ ]ص4١[( و جز ایشان.

1. در عبارت خطیب، چنین است. در برخی از مآخذ، »بر ایمان« یا »برای ایمان« آمده است.
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کـه تـو بـرادر وی در راه هدایـت و جانشـین او هسـتی؟« نیـز بـه دو  ایـن سـخن او: »مگـر نـه ایـن اسـت 

که در شـهرت و تواتر جایگاهی بلند دارند و پژوهشـگران  حدیث اخّوت و وصّیت اشـاره می کند 

می تواننـد آن هـا را در بسـیاری از کتابهـای مسـند حافظـان و دانشـوران بـزرگ بیابنـد. 

کتـاب و سـّنتی« ناظـر اسـت بـه  کـس، از میـان فرزنـدان ِفهـر، بـه  نیـز ایـن سـخنش: »و داناتریـن 

کـه در بـارۀ علـم علـی امیرالمؤمنیـن بـه کتـاب و سـّنت وارد شـده اسـت. حافظـان از  سـخنی 

کـه در حدیـث فاطمـه؟اهع؟ فرمـود: »تـو را بـه همسـرِی نیکوتریـِن  کرده انـد  پیامبـر؟ص؟ روایـت 

خاندانم و دانشمندترین و عاقل ترین و پیشگامشان در اسالم، درآوردم.«

در حدیث دیگر فرمود: »پس از من، دانشمندتریِن اّمتم علی بن ابی طالب است.«

و در حدیث سوم فرمود: »]علی[ در خداشناسی و مردم شناسی، داناتریِن مردم است.«

ــو را هفــت ویژگــی اســت:... تو از همــگان،  در حدیثــی نیــز فرمــوده اســت: »ای علــی! ت

کنــز العّمــال: ١5٣/6 و ١56 و ٣٩٨ ]6٠5/١١ و 6١٧؛  گاه تــری.« )ِحلیــة األولیــاء: 66/١؛  بــه قضــاوت آ

)]١٣5/١٣

العقبـٰی: ص٧٨(؛  ِضـره: ١٩٣/٢ ]١4١/٣[؛ ذخائـر  الّنَ یـاض  )الّر همچنیـن محّب الّدیـن طبـری 

کرده اند: »همانا  و ابن عبدالَبّر )اإلسـتیعاب ]١١٠4/٣[، در حاشـیۀ اإلصابه: 4٠/٣( از عایشـه روایت 

گاه تریِن مردم به سّنت است.« علی آ

حافـظ گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص١٩٠ ]ص٣٣٢[( 

از ابوَامامـه، از پیامبـر؟ص؟ آورده اسـت: »پـس از مـن، داناتریـِن اّمتـم به سـّنت و قضاوت، علی 

بـن ابی طالب اسـت.«

)َفرائــُد  وئــی  حّمُ االســالم  شــیخ  و  ]ص٨٢[(؛  ص4٩  )المناقــب:  خوارزمــی  خطیــب  نیــز 

کرده انــد:  ــْمَطین: بــاب هجدهــم ]٩٧/١[( بــا ذکــر ســندش از ســلمان، از پیامبــر؟ص؟ روایــت  الّسَ

»داناتریــِن اّمــت پــس از مــن، علــی بــن ابی طالــب اســت.«

44/2
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»بــه خــدا ســوگند! هیــچ  کرده انــد:  روایــت  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  از  همچنیــن حافظــان 

گشــته اســت. همانــا  کــه نــازل  کــه مــن می دانــم در بــارۀ چــه و بــر  آیــه ای نــازل نشــده، مگــر آن 

پــروردگارم بــه مــن قلبــی خــرد ورز و زبانــی ســخنور عطــا فرمــوده اســت.« )ِحلیــة األولیــاء: 6٧/١؛ 

کنــز العّمــال: ٣٩6/6  گنجــی: ص٩٠ ]ص٢٠٧[؛  کفایــة الّطالــب فــی مناقــب علــی بــن أبی طالــب؟ع؟ تألیــف 

ده  بــه  »حکمــت  کرده انــد:  رســول خدا؟ص؟روایت  از  و  ص١6٢(  الّراغبیــن:  إســعاف  ]١٢٨/١٣[؛ 

گشــته و بــه علــی ُنــه بخــش و بــه دیگــر مــردم یــک بخــش از آن عطــا شــده  بخــش تقســیم 

اســت.« )ِحلیــة األولیــاء: ١/65(

گویـد: »خداونـد بـه علـی؟ضر؟  ینـی َدْحـالن )الفتوحـات االسـالمّیه: ٣٣٧/٢(  سـّید احمـد َز

کشـف سرشـار عطـا فرمـود. ی  علـم فـراوان و نیـرو

کتـاب  کـه علـی خطبه خوانـان را فرمـود: “در بـارۀ  گفتـه اسـت: ›شـاهد بـودم  ابو ُطفیـل 

کـه مـن می دانـم در شـب  خـدا، از مـن بپرسـید.1 بـه خـدا سـوگند! هیـچ آیـه ای نیسـت مگـر آن 

گـر می خواسـتم، بـه انـدازۀ هفتـاد بـاِر شـتر،  گشـته اسـت. مـن ا کـوه نـازل  یـا روز و یـا دشـت یـا 

تفسیر سورۀ فاتحة الکتاب فراهم می نمودم.”‹

ابن عّبــاس؟ضر؟ گویــد: ›دانــش رســول خدا از دانــش خداونــد تبــارک و تعالــی برگرفتــه شــده 

 و دانــش علــی؟ضر؟ از دانــش پیامبــر؟ص؟؛ و دانــش مــن هــم از دانــش علــی؟ضر؟. دانــش مــن 

و اصحاب محّمد؟ص؟ در دانش علی؟ع؟ چیزی نیست جز قطره ای در هفت دریا.‹

گویند که عبداهّلل بن عّباس بسـیار بر علی؟ضر؟ گریسـت، چندان که بینایی اش از دسـت 

رفـت. همـو گفتـه اسـت: ›بـه علـی بـن ابی طالـب، ُنه دهـم دانش عطا گشـت و به خدا سـوگند 

کـه برایـش رخ  کـه در آن یـک دهـم دیگـر نیـز بـا مـردم شـریک اسـت.‹ معاویـه؟ضر؟ مسـائلی را 

گفـت:  می نمـود، بـه علـی؟ضر؟ نوشـته، از وی پرسـش می نمـود و چـون وی درگذشـت، معاویـه 

›همانـا فقـه و دانـش، بـا مـرگ علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ از میـان رفـت.‹ عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ از 

کلمۀ »بپرسید از من« سه بار آمده است. 1. در اإلصابه )5٠٩/٢( 
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مشـکلی کـه ابوالحسـن در حـّل آن حضـور نداشـته باشـد، بـه خداونـد پنـاه می جسـت.1 از عطا 

پرسـیدند: ›آیـا در میـان اصحـاب محّمـد؟ص؟ کسـی داناتـر از علـی بـود؟‹ گفـت: ›نـه، بـه خـدا 

ینـی َدْحـالن _ . کـه کسـی را نمی شناسـم.‹« _ پایـان سـخن َز سـوگند 

کـه هـر  گشـته  نیـز از عبـداهّلل بـن مسـعود نقـل شـده اسـت: »قـرآن بـر هفـت حـرف نـازل 
یـه ای دارد؛ و همانـا دانـِش ظاهـر و باطـن نـزد علـی اسـت.«2 حـرف آن پشـت و رو

هماننـد ایـن احادیـث و گفتارهـا در بـارۀ دانـش امیرالمؤمنیـن به کتاب و سـّنت، بسـیار 

گـر بـه رشـتۀ تحریـر درآید، کتابی بـس مفّصل خواهد شـد. کـه ا فـراوان اسـت 

شعری دیگر از َحّسان در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟

ــه: ص١١5 ]ص٢٠٢[(؛ حافــظ گنجــی  ــر ســبط ابن جــوزی حنفــی )تذکــرة خــواّص األّم ابوالمظّف

ــن أبی طالــب؟ع؟ : ص55 ]ص١4١[(؛ و ابن طلحــۀ شــافعی  ــة الّطالــب فــی مناقــب علــی ب شــافعی )کفای

)مطالــب الّســؤول: ص٢٠( ایــن ابیــات َحّســان را نقــل نمــوده و گفته انــد: »ایــن ابیــات از َحّســان 

پراکنده شده و گوش به گوش و زبان به زبان نقل گشته است:
عزیـز  بـس  خـدا  کتـاب  و  فروفرسـتاد.  قـرآن  از  آیه هایـی  ولیـد  و  علـی  در بـارۀ   خداونـد 

و ارجمند است.

گرفت؛ و علی در جایگاه ایمان. به حکم این آیه ها، ولید در جایگاه تبهکاری و ِفسق قرار 

که مؤمن باشد و خدا را بشناسد، مانند فاسق و تبهکار و خیانت پیشه نخواهد بود. هرگز آن 

پس علی نزد خداوند، عّزت و ارجمندی می یابد و ولید، پستی و خواری.

کیفـر می شـود و علی، بی گمـان، بهشـت را  بـا رسـوایی و خـواری و آتـش،  و بـه زودی ولیـد، 

می یابـد.« پـاداش 

بیـت  از  پـس  و  کـرده  روایـت  را  آن   )]٢٩٣/6[  ١٠٣/٢ البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد 

1. بسـیاری از حافظـان و پیشـوایان حدیـث، آن را بـا ذکـر سـند آورده انـد. ]از جملـه: احمـد )مناقـب علـی؟ع؟: ص١55(؛ 
ِضـره: ١4٢/٣(�[ یـاض الّنَ ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب: قسـمت سـوم/١١٠٢(؛ محّب الّدیـن طبـری )الّر

2. این حدیث را ابو ُنَعیم اصفهانی )ِحلیة األولیاء: 65/١( آورده است.
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سوم، این ابیات را آورده است:
و به زودی ولید و علی آشکارا به جایگاه حسابرسی خوانده می شوند؛

و علی به سبب آن1 ]کردار نیکش[ بهشت را پاداش می یابد و ولید به خاطر آن ]زشتکاری اش[ 

کیفر خواهد شد. به آتِش خواری و ذّلت، 
که در سرزمین ما، »ُتّبان« به تن می کردند.2 کان عقبة بن ابان  چه بسا از نیا

اسـتاد احمـد زکـی صفـوت )جمهـرة خطـب العـرب: ٢٣/٢ ]٢٩/٢[( ایـن ابیـات را بـه نقـل از 

شـرح نهـج البالغـه، از َحّسـان دانسـته اسـت.

َحّسـان بـا ایـن ابیـات، بـه سـخن خداوند تعالی اشـاره نموده اسـت: »آیـا آن کس که مؤمن 

اسـت، هماننـد آن کـس اسـت کـه فسـق پیشـه کنـد؟ یکسـان نیسـتند.« ]سـجده/١٨[ ایـن آیـه در ماجـرای 

سـتیز لفظـی میـان علـی؟ع؟ و ولیـد بـن عقبـة بـن ابی معیط نازل گشـت.

طبــری )جامــع البیــان: 6٢/٢١ ]مــج١١/ج١٠٧/٢١[( بــا ذکــر ســند از عطــاء بــن َیســار، آورده 

گشــاده زبان تر  گفــت: ›مــن از تــو  گویــی درگرفــت. ولیــد  گفــت و   اســت: »میــان ولیــد و علــی 

کــه تــو فاســقی.‹ پــس خداونــد  گفــت: ›خامــوش بــاش؛  و تیزنیزه تــر و دشمن شــکن ترم.‹ علــی 

ــه  ک ــت  ــی اس کس ــد  ــت همانن ــن اس ــه مؤم ک ــس  ک ــا آن  ــود: ›آی ــازل فرم ــن ن ــارۀ آن دو چنی در ب

کند ...؟‹« فسق پیشه 

در األغانـــی )١٨5/4 ]١5٣/5[( و تفســـیر الخـــازن )4٧٠/٣ ]44٧/٣[( آمـــده اســـت: »میـــان 

ـــوش  ـــت: ›خام گف ـــی  ـــه عل ـــد ب ـــت. ولی ـــاجره درگرف ـــالف و مش ـــی اخت ـــد در موضوع ـــی و ولی عل

گشـــاده زبان تر و  کودکـــی و مـــن ســـالخورده. بـــه خداونـــد ســـوگند! مـــن از تـــو  کـــه تـــو  بـــاش؛ 

کـــه تـــو فاســـقی.‹ آن گاه،  کـــن؛  گفـــت: ›ســـکوت  ی  تیزنیزه تـــر و دلیرتـــر و رزم آورتـــرم.‹ علـــی بـــه و

خداونـــد ایـــن آیـــه را نـــازل فرمـــود.«

ّمه به جای »به سبب آن« در هر دو مورد، »در آن جا« آمده است.
ُ
1. در تذکرة خواّص األ

2. أبـان، نـام ابو معیـط، جـّد ولیـد اسـت. »ُتّبـان« شـلوار کوچکـی اسـت بـه انـدازۀ یـک وجـب کـه تنها عـورت را می پوشـاند 
ِکشـتی بانان آن را بـه تـن می کردنـد. و فقـط 
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همین روایت را واحدی )اسباب الّنزول: ص٢6٣ ]ص٢٣5[( با ذکر سند از طریق ابن عّباس؛ 

ِضره: ٢٠6/٢ ]١56/٣[( از ابن عّباس و َقتاده از طریق حافظ سلفی  محّب الّدین طبری )الّریاض الّنَ

و حافظ واحدی؛ همو )ذخائر العقبٰی: ص٨٨(؛ خطیب خوارزمی )المناقب: ص١٨٨ ]ص٢٧٩[(؛ 

حافظ گنجی شافعی )کفایة الّطالب فی مناقب علی بن أبی طالب؟ع؟: ص55 ]ص١4٠[(؛ نیشابوری 

گفته  )غرائب القرآن و رغائب الفرقان ]مج١٠/ج٧٢/٢١[(؛ و ابن کثیر )الّتفسیر: 46٢/٣( آورده اند. وی 

است: »عطاء بن َیسار و سّدی و جز آن دو، یاد نموده اند که این آیه در بارۀ علی بن أبی طالب و 

عقبه _ روشن است که این نام اشتباه ثبت شده است. _ نازل گشته است.« نیز جمال الّدین 

کرده است. زرندی )نظم درر الّسمطین ]ص٩٢[( آن را روایت 

همچنیــن ابن ابی الحدیــد )شــرح نهــج البالغــه: ٣٩4/١؛ ١٠٣/٢ ]٨٠/4 ؛ ٢٩٢/6[( آن را یــاد 

کــرده اســت: »بــه ســبب شــهرت این روایت و پذیــرش همگانی  نمــوده و از اســتادش حکایــت 

آن، این مطلب روشن و غیرقابل تردید است.«

گفتــه اســت:  ســیوطی )الــّدّر المنثــور: ١٧٨/4 ]55٣/6[( ایــن روایــت را بــا ذکــر ســند آورده و 

ــة  ــخ مدین ی کر ]تار ــا ــب، و ابن عس ــه، خطی ی ــدّی، ابن َمْرَدَو ــدی، ابن ع ــی، واح ــرج در األغان »ابوالف

ابن اســحاق  نیــز  کرده انــد.  روایــت  را  آن  ابن عّبــاس  از  طریــق،  چنــد  از   ]٨٧6/١٧  دمشــق: 

و ابن جریــر، از عطــاء بــن َیســار آن را روایــت نمــوده و ابــن ابی حاتــم، از ســدی، هماننــد آن را 

ــه  ی ــن ابی لیلــی؛ و ابن َمْرَدَو ــم، از عبدالّرحمــان ب ــن ابی حات کــرده اســت. همچنیــن اب  روایــت 

بــی )الّســیرة الحلبّیــه: ٢/٨5 
َ
کرده انــد. َحل کر، از ابن عّبــاس آن را روایــت  و خطیــب و ابن عســا

]٧6/٢[( هــم از ایــن روایــت یــاد نمــوده اســت.«

که ابوالمظّفر سـبط ابن جوزی حنفی )تذکرة  از دیگر اشـعار َحّسـان در بارۀ امیرالمؤمنین 

ی دانسته، چنین است: الحّفاظ: ص١٠ ]ص١6[( آن را از و

کار را چـون رازی نـزد  ع، انگشـتری خویـش را صدقـه بخشـید و ایـن  کسـی در حـال رکـو چـه 

خویـش نـگاه داشـت و آن را فـاش نسـاخت؟

47/2
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کرده بود؟ که محّمد شبانه آهنگ غار  کسی در بستر محّمد، شب را به روز آورد، آن گاه  چه 
که فراوان خوانده می شوند، »مؤمن« نامیده شده است؟1 کسی در قرآن، در ُنه آیه  چه 

کـردار نیـک علـی _ صلوات اهلل علیـه _ اشـاره دارد که در حال  ی بـه ایـن  در بیـت نخسـت، و

رکـوع، انگشـتری خـود را بـه نیازمنـدی صدقـه داد و در همیـن مـورد، خـدای تعالـی ایـن آیـه را 

کـه ولـّی شـما، خداونـد و رسـولش و مؤمنانـی هسـتند کـه ��� �« ]مائـده/55[  نـازل فرمـود: »جـز ایـن نیسـت 

تفصیل این مطلب در شرح بیت سوم، به خواست خداوند تعالی، خواهد آمد.

بـر پایـۀ آن،  کـه همـۀ اّمـت آن را پذیرفته انـد و  در بیـت دوم، بـه حدیثـی اشـاره نمـوده 

کـرد و شـبانگاِه گریختـن پیامبر از  علـی؟ع؟ جامـۀ ُبـرد حضرمـِی سـبز رنـگ پیامبـر؟ص؟ را بـه تن 

ی نمود. در این مورد، این آیه  ی خوابید و خود را پیشـمرگ و خطر مشـرکان به غار، در بسـتر و

که جان خود را در طلب خشـنودی خداوند می فروشـد.« ]بقره/٢٠٧[ گشـت: »و از مردم، کسـی اسـت  نازل 

ابوجعفـر  آمـده،   )]٢6١/١٣[  ٢٧٠/٣( ابن ابی الحدیـد  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  در  کـه  چنـان 

کسـی آن را انـکار  گشـته و  گفتـه اسـت: »حدیـث فـراش )= بسـتر( بـه تواتـر اثبـات  اسـکافی 

کـه دیوانـه باشـد یـا بـا مسـلمانان معاشـرت نکرده باشـد. همـۀ مفّسـران روایت  نکنـد، مگـر آن 

)= شـِب  المبیـت  لیلـة  در  ]پیامبـر[  بسـتر  در  علـی  خوابیـدن  در بـارۀ  آیـه  ایـن  کـه  کرده انـد 

گشته است: ›و از مردم کسی است که ��� �‹« خوابیدن( نازل 

َثْعلبــی )الکشــف و البیــان ]برگــۀ 54[( روایــت کــرده اســت: »آن گاه کــه پیامبر؟ص؟ خواســت به 

ــا بدهی هایــش را  ــه نهــاد ت ــه جــای خــود در مّک ــن أبی طالــب را ب کنــد، علــی ب مدینــه هجــرت 

ــه اش را  کــه مشــرکان خان ــود، بازگردانــد؛ و در آن شــب  کــه نــزدش ب کنــد و اماناتــی را  پرداخــت 

کــه در بســترش  کــرد، بــه علــی فرمــان داد  محاصــره نمــوده بودنــد و او بــه ســوی غــار حرکــت 

کــه بــه  بخوابــد و بــه وی فرمــود: ›جامــۀ ُبــرد حضرمــِی ســبز رنــگ مــرا بپــوش و در بســترم بخــواب؛ 

ـــاد  ـــعر ی ـــن ش ـــب؟ع؟ : ص١٢٣ ]ص٢5١[( از ای ـــن أبی طال ـــی ب ـــب عل ـــی مناق ـــب ف ـــة الطال ـــافعی )کفای ـــی ش گنج ـــظ  1. حاف
ـــه  ک ـــرآن  ـــۀ ق ـــه آی ـــه بعـــض شـــاعران نســـبت داده و در نقـــل وی، مصـــراع واپســـین چنیـــن آمـــده اســـت: »در ُن ـــرده و آن را ب ک

بـــزرگ شـــمرده می شـــوند.«
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کــرد و خداونــد بــه  گزنــدی از آنــان بــه تــو نرســد.‹ علی؟ع؟چنیــن  خواســت خــدای تعالــی، هیــچ 

کــردم و عمــر یکــی از  جبرئیــل و میکائیــل وحــی فرســتاد: ›مــن میــان شــما، پیونــد بــرادری برقــرار 

کــه عمــر درازتــر از آِن  کــدام یــک از شــما ترجیــح می دهــد  شــما را درازتــر از عمــر دیگــری ســاختم. 

بــرادرش باشــد؟‹ هــر یــک از آن دو، زندگــی درازتــر را بــرای خــود خواســت. خــدای تعالــی بــه آن دو 

وحــی فرمــود: ›پــس چــرا هماننــد علــی بــن أبی طالــب نیســتید؟ میــان او و محّمــد پیوند بــرادری 

کنــد و زندگــی او را بــر خــود  کــردم و علــی در بســتر محّمــد خوابیــد تــا جانــش را فــدای وی  برقــرار 

یــد.‹ آن گاه، جبرئیــل کنــار ســِر  وی  ترجیــح داد. بــه زمیــن فــرود آییــد و او را از دشــمنش نــگاه دار

کیســت  گرفتنــد و جبرئیــل چنیــن نــدا مــی داد: ›آفریــن، آفریــن!  کنــار پاهایــش قــرار  و میکائیــل 

مثــل تــو ای علــی؟ خداونــد _ تبــارک و تعالــی _ بــا  تــو  بــه فرشــتگان مباهــات می کنــد.‹ پــس در حالی 

کــه رســول خدا بــه ســوی مدینــه رهســپار بــود، خداونــد در شــأن علــی، چنیــن بــر وی نــازل فرمــود: 

گویــد: ›ایــن آیــه  کــه جانــش را در طلــب خشــنودی خــدا، می فروشــد.‹ ابن عّبــاس  کســی اســت  ›و از مــردم 

گریخــت و همــراه ابوبکــر بــه غــار  کــه رســول خدا از مشــرکان  گشــت، آن گاه  در شــأن علــی نــازل 

روان شد و علی در بستر پیامبر خوابید.‹«

ایـن حدیـِث َثْعلبـی را بـا همـۀ تفصیلـش، َغزاِلـی )احیـاء العلـوم: ٢٣٨/٣ ]٢44/٣[(؛ حافظ 

ـوری 
ُ

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟: ص١١4 ]ص٢٣٩[(؛ و َصّف

)ُنْزَهـُة الَمجاِلـس: ٢٠٩/٢( بـه نقـل از حافـظ َنَسـفی آورده اند. نیـز ابن َصّباغ مالکی )الفصـول المهّمه: 

ْنجی )نـور 
َ
ّمـه: ص٢١ ]ص٣5[(؛ و ِشـْبل

ُ
ص٣٣ ]ص4٧[(؛ سـبط ابن جـوزی حنفـی )تذکـرة خـواّص األ

آمـده اسـت: »ابن عّبـاس  ایـن سـه مأخـذ  کرده انـد. در  را روایـت  األبصـار: ص٨6 ]ص١٧5[( آن 

گویـد: ›امیرالمؤمنیـن بـرای مـن شـعری برخوانـد کـه در بـارۀ آن شـب سـروده بـود:

کـه بـر زمین گام نهـاده و گرامی تریـن مخلوقی که  بـا جـان خویـش، از جـان بهتریـن آفریـده ای 

ِگـرد خانـۀ خـدا و ِحجر اسـماعیل طـواف نموده، پاسـداری نمودم.

کـه از  گزنـدی  کشـته شـدن و اسـارت شـکیبا بـود، بـا پاییـدن مشـرکان و  کـه جانـم بـر  در حالـی 

ایشـان بـه مـن رسـد، شـب را بـه صبـح آوردم.
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کرد و وی پیوسـته در حفظ و پوشـش  و رسـول خدا آن شـب را در غار، در امان از مشـرکان صبح 
االهی قرار دارد.‹«1

طبـری  الملـوک  و  األمـم  یـخ  تار ]5٧٢/١[(؛   ٣4٨/١( احمـد  مسـند  در  المبیـت  لیلـة  حدیـث 
یعقوبـی  یـخ  تار ]٢٢٨/١[(؛   ٢١٢/١( ابن سـعد  تألیـف  الکبـرٰی  الّطبقـات  ]٣٧٢/٢-٣٧4[(؛   ٩٩/٢-١٠١(

الفریـد )٢٩٠/٣ ]6١/5[(؛  الِعقـد  ابن هشـام )٢٩١/٢ ]١٢6/٢[(؛  تألیـف  الّنبوّیـه  الّسـیرة  )٢٩/٢ ]٣٩/٢[(؛ 

یـخ ابوالفـداء  یـخ ابن اثیـر )4٢/٢ ]5١6/١[(؛ تار یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی )١٩١/١٣(؛ الکامـل فـی الّتار تار

)١٢6/١(؛ مناقـب خوارزمـی )ص٧5 ]ص١٢٧[(؛ إمتـاع األسـماع َمْقریـزی )ص٣٩(؛ البدایة و الّنهایه تألیف 

ابن کثیر )٣٣٨/٧ ]٣٧4/٧[(؛ و الّسیرة الحلبّیه )٢٩/٢ ]٢٧/٢[( یافت می شود.

کار نیکـوی مانـدگار اشـاره شـده اسـت.  نیـز در حدیثـی صحیـح از ابن عّبـاس، بـه ایـن 

ایـن حدیـث را گروهـی از حافظـان دقیـق و اسـتوار، با ذکر سـند روایت کرده انـد. _ به آن چه در 

یـداد در حدیثـی از امـام حسـن، نـوادۀ  کتـاب )5٠/١ و 5١( گذشـت، بنگریـد. _ نیـز ایـن رو همیـن 

کـه فرمـود: »امیرالمؤمنین در شـب هجرت، برای حفظ رسـول خدا؟ص؟  پیامبـر، روایـت گشـته 

ی این  که خداوند در بارۀ و ی شـد و ]در بسـتر او[ خوابید؛ تا آن  از خطر مشـرکان، پیشـمرگ و

آیه را نازل فرمود: ›و از مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد.‹«]بقره/207[ 

ّمـه تألیـف سـبط ابن جـوزی: ص١١5 ]ص٢٠٠[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدید: 
ُ
)تذکـرة خـواّص األ

١٠٣/٢ ]٢6٢/١٣[؛ جمهرة خطب العرب: ١٢/٢(

کـرده؛  و اّمـا در بیـت سـوم، شـاعر بـه آیـات نه گانـۀ نازل شـده در بـارۀ امیرالمؤمنیـن اشـاره 

گونـه دسـت یافته ایـم؛2 و آن  ی را مؤمـن خوانـده اسـت. مـا بـه ده آیـه از ایـن  کـه و یعنـی آیاتـی 

یـة بـن صعصعـه در  کـه بـه طـور خـاص در نظـر او بـوده، بـرای مـا مشـّخص نیسـت. معاو ُنـه آیـه 

گفتـه اسـت: کـرده،  کـه نصـر بـن ُمزاِحـم )وقعـة صّفیـن: ص٣١ ]ص٢٧[( بـدان اشـاره  قصیـده ای 
کـه در بـارۀ وی، سـی آیـه فروفرسـتاده شـده و در آن هـا، او مؤمـِن یگانـه و بـا  کسـی اسـت  چـه 

اخـالص نامیـده شـده اسـت؟

1. این ابیات در مناقب خوارزمی ]ص١٢٧[ با یک بیت افزونی یافت می شود.

گونه فرموده است: »پدرم در ده آیه، مؤمن خوانده شده است.« کدامن پیامبر، در حدیثی همین  2. امام حسن، نوادۀ پا
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کـه در بـارۀ وی آمـده و بـه موجـب آن هـا، خداونـد  و ایـن، جـز آیه هـای الـزام آور و غیـر آن اسـت 

والیـت و مـوّدت وی را واجـب فرمـوده اسـت.

و اّما آن آیات:

١� »آیا آن که مؤمن است، همانند آن کس است که فسق پیشه کند؟ یکسان نیستند.« ]سجده/١٨[

د )ص46( به حدیث نزول این آیه در شأن علی؟ع؟ اشاره شد.
ّ
در همین مجل

که تو را به یارِی خود و با مؤمنان، یاوری فرمود.« ]انفال/6٢[ ٢� »او است 

حافظ ابوالقاسم ابن عساکر )تاریخ مدینة دمشق ]٣٠٧/١٢[( با ذکر سند، از ابوالحسن علی 

بن مسلم شافعی، از ابوالقاسم بن عال و ابوبکر محّمد بن عمر بن سلیمان عرینی َنصیبی، از 

د، از ابوعبداهّلل حسین بن اسماعیل مهری، از عّباس بن بکار، 
ّ

ابوبکر احمد بن یوسف بن خال

عرش  »بر  است:  کرده  روایت  ابوهریره  از  ابوصالح،  از  بی، 
ْ
َکل از  اسدی،  ابی عمر  بن  خالد  از 

 نوشته اند: ›خداوندگاری نیست جز اهّلل؛ تنها من خدایم و مرا شریکی نیست؛ و محّمد بنده 

و رسول من است که او را با علی یاری کردم.‹ و این، همان سخن خداوند در قرآن کریم است 

که فرمود: ›او است که تو را به یاری خود و با مؤمنان، یاوری فرمود.‹ و مراد، تنها علی است.«

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص١١٠ ]ص٢٣4[(  حافـظ 

ایـن روایـت را بـا ذکـر سـندش آورده و گفتـه اسـت: »ابن جریر در جامـع البیان عن تأویـل آی القرآن1 

یـخ مدینـة دمشـق در شـرح حـال علـی؟ع؟ ایـن را آورده انـد.« کر در تار و ابن عسـا

کر؛  ابن عسـا از  نقـل  بـه   )]١٠٠/4[  ١٩٩/٣ المنثـور:  )الـّدّر  سـیوطی  جالل الّدیـن  حافـظ  نیـز 

و َقْنـُدوزی حنفـی )ینابیـع المـوّده: ص٩4 ]٩٣/١[( بـه نقـل از حافـظ ابو ُنَعیـم بـا ذکـر سـندش از 

کرده انـد. روایـت  را  ایـن حدیـث  ابن عّبـاس،  از  ابوصالـح  از طریـق  و  ابوهریـره 

گروهــی از حافظــان، آغــاز ایــن حدیــث را روایــت نموده انــد، از جملــه: خطیــب بغــدادی 

یــخ بغــداد: ١٧٣/١١( بــا ذکــر ســند از انــس بــن ماِلــک، از پیامبــر؟ص؟ : »چــون بــه معــراج بــرده  )تار

1. ما در تفسیر طبری، ذیل آیۀ یاد شده، به چنین حدیثی برنخوردیم.
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کــه بــر کنــارۀ عــرش نوشــته اند: ›خداونــدگاری جــز اهّلل نیســت؛ محّمــد رســول خدا  شــدم، دیــدم 

ِضــره: ١٧٢/٢  یــاض الّنَ کــردم.‹« محّب الّدیــن طبــری )الّر کــه او را بــا علــی یــاری و حمایــت  اســت 

 در وســیلة المتعّبدیــن فــی ســیرة ســّید المرســلین؛ همــو )ذخائــر 
ّ

]١١٧/٣[( از ابوحمــراء، از طریــق مــال

ــْمَطین:  وئــی )َفرائــُد الّسَ العقبــٰی: ص6٩(؛ خطیــب خوارزمــی )المناقــب: ص٢54 ]ص٣٢٠[(؛ و حّمُ

ــا ایــن لفــظ آورده انــد: »آن گاه  بــاب چهــل و ششــم ]٢٣5/١ و ٢٣٧[( از دو طریــق، ایــن روایــت را ب

کــه بــر پایــۀ عــرش نوشــته اند: ›معبــودی جــز اهّلل  کــه شــبانگاه بــه آســمان ســیر داده شــدم، دیــدم 

ی را از میــان آفریدگانــم برگزیــده ام و او را بــا علــی  کــه و نیســت. محّمــد رســول خدا اســت 

یاری و تأیید نموده ام.‹«

کرده  روایت  چنین  را  حدیث  این  پیامبر؟ص؟  خدمتکار  ابوالحمراء،  دیگر،  سندی  با 

است: »شبی که به معراج برده شدم، دیدم که بر پایۀ راست عرش نوشته شده بود: ›معبودی 

کرده و او را با  جز اهّلل نیست. باغ بهشِت جاودان را به دست خود، برای برگزیده ام محّمد برپا 

علی، یاری نموده ام.‹« چنان که در کنز العّمال )١5٨/6 ]6٢4/١١[( آمده، حافظ سیوطی همین 

روایت را با همین لفظ، از چند طریق، از ابوالحمراء آورده است.

از طریـق دیگـر، از جابـر، از پیامبـر؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »دو هزار سـال پیـش از آن که 

بودنـد: ›خداونـدگاری جـز اهّلل  بـر دِر بهشـت نوشـته  بیافرینـد،  را  خداونـد آسـمان ها و زمیـن 

نیسـت؛ محّمـد رسـول خدا اسـت و مـن او را بـا علـی یـاوری نمـوده ام.‹« ایـن روایـت را حافـظ 

َهیَثمـی )مجمـع الزوائـد: ١٢١/٩( از طریـق َطَبرانـی، از ابوالحمـراء؛ و سـیوطی )الخصائـص الکبـرٰی: 

کر از طریق انس، آورده اند. ٧/١ ]١٣/١[( به نقل از ابن عدّی و ابن عسا

کــرده  ســّید همدانــی در مــوّدة القربــٰی: مــوّدت هشــتم از علــی، از رســول خدا؟ص؟ روایــت 

اســت: »مــن نــام تــو را همــراه نــام خــود، در چهــار جــای دیــدم: بــه هنــگام معراجــم بــه آســمان، 

بــود:  شــده  نوشــته  صخــره ای  بــر  جــا،  آن  کــه  دیــدم  رســیدم،  الَمْقــِدس  بیــت  بــه  چــون 

ی  کــه پشــتیبان و ›خداونــدگاری جــز اهّلل نیســت؛ محّمــد رســول خدا اســت و مــن او را بــا علــی 
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کــه بــه ســدرة المنتهــی رســیدم، بــر آن چنیــن دیــدم: ›همانــا  اســت، یــاری نمــوده ام.‹ و آن گاه 

کــه معبــودی جــز مــن نیســت؛ محّمــد برگزیــدۀ آفریــدگان  مــن خدایــم؛ مــن آن یگانــه خداونــدم 

ی اســت، یــاری و تأییــد نمــودم.‹ و چــون بــه عــرش  کــه پشــتیبان و کــه او را بــا علــی  مــن اســت 

کــه بــر پایه هــای آن نوشــته اند: ›همانــا مــن خداونــدم؛  پــروردگار جهانیــان رســیدم، دیــدم 

معبــودی جــز مــن نیســت؛ محّمــد را از میــان آفریدگانــم بــه دوســتی برگرفتــه ام و او را بــا علــی 

کــه بــه بهشــت رســیدم، دیــدم بــر دِر  کــرده ام.‹ و آن گاه  ی اســت، تأییــد و یــاری  کــه پشــتیبان و

آن نوشــته اند: ›جــز مــن خداونــدگاری نیســت؛ محّمــد، دوســت مــن از میــان آفریدگانــم اســت 

کرده ام.‹« ی است، تأیید و یاری  که پشتیبان و که او را با علی 

کفایت نماید.« ]انفال/64[ ٣� »ای پیامبر! تو را خداوند و هر که از مؤمنان که پیروت باشد، 

کـه ایـن آیـه در شـأن  کـرده اسـت  حافـظ ابو ُنَعیـم در فضائـل الصحابـه بـا ذکـر سـند روایـت 

گشـته و مـراد از مؤمنـان، همـو اسـت. علـی نـازل 

4� »از مؤمنـان مردانـی هسـتند کـه بـه پیمانـی کـه با خدا بسـته بودنـد، وفا کردند. بعضی بر سـر پیمان 

خویـش جـان باختنـد و بعضـی چشـم به راهند و هیـچ پیمان خود دگرگـون نکرده اند.« ]احـزاب/٢٣[

شــافعی  گنجــی  صدرالحّفــاظ  و  ]ص٢٧٩[(؛  ص١٨٨  )المناقــب:  خوارزمــی  خطیــب 

ــر و دیگــر  ــه نقــل از ابن جری ــن أبی طالــب؟ع؟: ص١٢٢ ]ص٢4٩[( ب ــة الّطالــب فــی مناقــب علــی ب )کفای

کــه: »بعضــی بــر ســر پیمــان خویــش جــان باختنــد« در شــأن  کرده انــد  مفّســران، بــا ذکــر ســند روایــت 

کــه بــا خــدای تعالــی عهــد بســته بودنــد هرگــز بــه دشــمن پشــت  گشــته  حمــزه و یارانــش نــازل 

کشــته شــدند؛ و »و بعضــی چشــم بــه راهنــد« در  نکننــد؛ و آن قــدر در مقابــل دشــمن جنگیدنــد تــا 

کــرد و بــدون هیــچ دگرگونــی  کــه عمــرش را در جهــاد ســپری   شــأن علــی بــن ابی طالــب اســت 

گام نهاد. و تغییری، در مسیر همانان 

ابن حجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص٨٠ ]ص١٣4[( آورده اسـت: »علـی در کوفـه بـر منبـر بـود کـه 

که با خدا بسـته  که به پیمانی  کیسـت: “از مؤمنان مردانی هسـتند  ی پرسـیدند: ›این آیه در بارۀ  از و
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کردنـد ... ؟”‹ فرمـود: ›بارخدایـا! مـرا بیامـرز. ایـن آیـه در بـارۀ مـن و عمویـم حمـزه   بودنـد، وفـا 

و عمـوزاده ام عبیـدة بـن حـارث بـن عبدالمّطلـب نـازل گشـت. اّمـا عبیـده: در جنـگ بـدر، با 

شـهادت بـه عهـدش وفـا نمـود؛ و اّمـا حمـزه: در جنـگ ُاُحـد، بـا شـهادت بـر پیمانـش پایـدار 

کـه ایـن را بـه این _ به ریش و سـرش اشـاره کرد _  مانـد؛ و اّمـا مـن: در انتظـار تیره بخت تریـِن اّمتـم 

که حبیب من، ابوالقاسم؟ص؟ با من سپرده است.‹« خضاب نماید. این عهدی است 

کـه نمـاز را برپـا می کننـد و در  کـه ولـّی شـما، خداونـد و رسـول او و مؤمنانـی هسـتند  5� »جـز ایـن نیسـت 

حـال رکـوع، زکات می دهنـد.« ]مائـده/55[

ابواسـحاق َثْعلبـی )الکشـف و البیـان ]برگـۀ ١٨٠[( بـا ذکـر سـند از ابـوذر غفـاری آورده اسـت: 

گزاردم. در مسـجد، نیازمنـدی ابراز حاجت کرد؛  »همانـا روزی نمـاز ظهـر را با رسـول خدا؟ص؟ 

گفـت:  کـرد و  ی نـداد. آن نیازمنـد دسـتانش را بـه سـوی آسـمان بلنـد  کسـی چیـزی بـه و اّمـا 

کردم و کسی چیزی به  که من در مسجد پیامبرت محّمد؟ص؟ ابراز نیاز  گواه باش  ›بارخدایا! 

کوچک دسـت راسـتش  که مشـغول نماز و در حال رکوع بود، با انگشـت  من نداد.‹ علی؟ع؟ 

ی اشـاره نمـود. آن نیازمنـد پیـش آمـد و آن انگشـتری را از  کـه بـر آن، انگشـتری ای بـود، بـه و

ی برگرفـت. ایـن صحنـه را پیامبـر؟ص؟ و همۀ حاضران در مسـجد دیدند.  انگشـت کوچـک و

گفت: ›بارخدایا! همانا برادرم موسی  گرداند و  آن گاه، رسول خدا؟ص؟ به سوی آسمان چشم 

گـره از زبانـم  کار مـرا آسـان سـاز و  گـردان و  از تـو چنیـن خواسـت: “ای پـروردگارم! سـینۀ مـرا برایـم گشـاده 

بگشـای تا سـخنم را دریابند؛ و از خاندانم یاوری برایم قرار ده، برادرم هارون را؛ پشـتم را بدو محکم کن و در 

ی چنیـن نازل  کـه در قـرآن آورده ای _ بـر و کار مـن شـریکش گـردان.” ]طـه/٢5-٣٢[ و تـو _ چنـان 

فرمـودی: “بـه زودی، تـو را بـه بـرادرت قویدسـت خواهیـم کـرد و برایتـان تسـّلطی قـرار می دهیـم کـه به شـما 

دسـت نیابنـد.” ]قصـص/٣5[ بارخدایـا! مـن محّمـدم، پیامبـر و برگزیده ات. بارخدایا! سـینۀ مرا 

کار مرا آسان ساز و از خاندانم یاوری برایم قرار ده، یعنی علی را؛ و با او  گردان و  گشاده  برایم 

 پشـت مـرا قـوی کـن.‹ هنـوز دعایش تمام نشـده بـود که جبرئیل؟ع؟ از سـوی خداونـد فرود آمد 

)91(

52/2



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 96

و گفـت: ›ای محّمـد! بخـوان: “جـز ایـن نیسـت کـه ولـّی شـما، خداوند و رسـول او و مؤمنانی هسـتند که 

نمـاز را برپـا می کننـد و در حـال رکـوع، زکات می دهنـد.”‹«

از پیشـروان تفسـیر و حدیـث  را بسـیاری  آیـه در بـارۀ آن  نـزول  و  اثـر نیـک مانـدگار  ایـن 

کرده انـد؛ از جملـه: طبـری )جامـع البیـان: ١65/6 ]مـج4/ج٢٨٨/6[( از طریـق ابن عّبـاس  روایـت 

و ُعْتَبـة بـن ابی حکیـم و مجاهـد؛ واحدی )اسـباب الّنـزول: ص١4٨ ]ص١٣٣[( از دو طریق؛ رازی 

حدیـث  نیـز  و  ابن عّبـاس  و  سـالم  بـن  عبـداهّلل  از  عطـاء،  از   )]٢6/١٢[  4٣١/٣ الکبیـر:  )الّتفسـیر 

]٢٨٩/١[(؛   4٩6/١ )الّتفسـیر:  ابوالبـرکات  ]4٧5/١[(؛   4٩6/١ )الّتفسـیر:  خـازن  ابـوذر؛  یادشـدۀ 

مالکـی  ابن َصّبـاغ  ]مـج٣/ج١6٧/6-١6٩[(؛   46١/٣ الفرقـان:  رغائـب  و  القـرآن  )غرائـب  نیشـابوری 

)مطالـب  شـافعی  ابن طلحـۀ  َثْعلبـی؛  یادشـدۀ  حدیـث  از  ]ص١٢٢[(  ص١٢٣  المهّمـه:  )الفصـول 

ّمه: ص٩ ]ص١5[( 
ُ
الّسـؤول: ص٣١( با لفظ یادشـدۀ ابوذر؛ سـبط ابن جوزی حنفی )تذکرة خواّص األ

از الکشـف و البیـان َثْعلبـی، از سـّدی و ُعْتَبـه و غالـب بـن عبـداهّلل؛ حافـظ گنجـی شـافعی )کفایة 

الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص١٠6 ]ص٢٢٩[( بـا ذکـر سـند از انـس؛ همـان )ص١٢٢ 

یخ مدینة دمشـق:  کر ]تار ]ص٢5٠[( از ابن عّبـاس، از طریـق حافـظ العراقیـن و خوارزمی و ابن عسـا

٣٠5/١٢[ از ابو ُنَعیـم و قاضـی ابوالمعالـی؛ خطیـب خوارزمی )المناقب: ص١٧٨ ]ص٢64 و ٢66[( 

ـْمَطین: بـاب چهاردهـم ]٧٩/١[( از طریـق واحدی؛ همان )باب سـی  وئـی )َفرائـُد الّسَ بـه دو طریـق؛ حّمُ

و نهـم ]ص١٨٧[( از انـس و طریق هـای دیگـر، از ابن عّبـاس؛ همـان )بـاب چهلـم ]ص١٩٣-١٩4[( از 

ابن عّبـاس و عّمـار بـن یاسـر؛ قاضـی َعُضـد ِایجـی )المواقـف فـی علـم الـکالم: ٢٧6/٣ ]ص4٠4[(؛ 

ِضـره: ٢٢٧/٢ ]١٨٢/٣[( از عبـداهّلل بـن سـالم، از طریـق واحـدی  یـاض الّنَ محّب الّدیـن طبـری )الّر

و ابوالفـرج و فضائلـی؛ همـان )ص٢٠6 ]ص١56[(؛ همـو )ذخائـر العقبـٰی: ص١٠٢( از طریـق واقـدی و 

ابن جـوزی؛ ابن َکثیـر شـامی )الّتفسـیر: ٧١/٢( بـه طریقـی از امیرالمؤمنیـن، و بـه طریقـی از ابـن 

کهیـل، و از ابن َجِریـر طبـری بـا سـندش از مجاهـد و سـّدی، و از حافـظ  ابی حاتـم، از سـلمة بـن 

یـه با ذکر سـند از سـفیان ثـوری، از  عبدالـرّزاق بـا سـندش از ابن عّبـاس، و بـه طریـق حافـظ ابن َمْرَدَو

بـی، از ابن عّبـاس _ و گفتـه اسـت: »ایـن سـند را اشـکالی نیسـت.« _ و 
ْ
ابن عّبـاس، و از طریـق َکل
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یـه، بـا لفـظ امیرالمؤمنیـن و عّمـار و ابورافـع؛ همـو )البدایـة و الّنهایـه: ٣5٧/٧  از حافـظ ابن َمْرَدَو

کر، از سـلمة بن کهیل؛  ]٣٩4/٧[( از َطَبرانـی بـا ذکـر سـند از امیرالمؤمنیـن، و از طریق ابن عسـا

کـه در کنـز العّمـال: ٣٩١/6 ]١٠٨/١٣[ آمـده اسـت از  گونـه  حافـظ سـیوطی در جمـع الجوامـع همـان 

طریـق خطیـب، در حدیثـی مـورد پذیـرش همـگان، از ابن عّبـاس؛ همـان )ص4٠5 ]ص١65[( از 

یـه، از امیرالمؤمنیـن؛ ابن حجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص٢5 ]ص4١[(؛  طریـق ابوالّشـیخ و ابن َمْرَدَو

ْنجی )نـور األبصـار: ص٧٧ ]ص١5٨[( از حدیـث یادشـدۀ ابـوذر از َثْعلبـی؛ آلوسـی بغـدادی 
َ
ِشـْبل

اثـر نیـک  ایـن  را در بـارۀ  ثابـت  بـن  نیـز َحّسـان  ایشـان.  المعانـی: ٣٢٩/٢ ]١6٧/6[(؛ و جـز  )روح 

که به خواست خداوند خواهد آمد. ماندگار، شعری است 

کـه بـه خـدا و روز قیامـت  کسـی  کـردن مسـجد الحـرام را بـا ]کـردۀ[  6� »آیـا آب دادن بـه حاجیـان و آبـاد 

کـرده، برابـر می دانیـد؟ نـه؛ نـزد خداونـد برابـر نیسـتند.« ]توبـه/١٩[ ایمـان آورده و در راه خداونـد جهـاد 

طبری )جامع البیان: 5٩/١٠ ]مج6/ج٩5/١٠[( با ذکر سند از انس آورده است:

کعبه، نشسته، سرگرم فخرفروشی بودند.  »عّباس و شیبة بن عثمان، صاحب تولیت 

گفت: ›من از تو برترم؛ زیرا عموی رسول خدا و وصّی پدرش و ساقی ُحّجاجم.‹ شیبه  عّباس 

که مرا  گفت: ›من از تو برترم؛ زیرا امین خداوند بر خانۀ او و خزانه دار آنم. چرا خداوند چنان 

که  امین خود شمرده، تو را امین نشمرده است؟‹ در حال مشاجره در بارۀ این موضوع بودند 

که از من برتر  گفت: ›شیبه به من فخر می فروشد و اّدعا می کند  علی به آن دو رسید. عّباس 

که من عموی  گفت: ›گفتم  گفت: ›ای عمو! تو چه پاسخی به وی دادی؟‹  است.‹ علی 

گفت: ›ای شیبه! تو  رسول خدا و وصّی پدرش و ساقی ُحّجاجم و از او برترم.‹ علی به شیبه 

چه گفتی؟‹ گفت: ›گفتم که از تو برترم؛ زیرا امین خداوند بر خانه اش و خزانه دار آن هستم؛ چرا 

گفت: ›مرا  که مرا امین خود شمرده، تو را امین نشمرده است؟‹ علی به آن دو  خداوند چنان 

گفت: ›من از شما برترم؛ زیرا  گفتند: ›چنین باد!‹  هم در این فخرشماری به میان آورید.‹ 

نخستین مرد این اّمت بودم که به دعوت پیامبر ایمان آوردم و هجرت و جهاد نمودم.‹
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آن گاه، هـر سـه نـزد پیامبـر آمدنـد و هـر یـک، فخـر خـود را بـا ایشـان در میـان نهـاد. پیامبـر 

 پاسـخی نـداد و آنـان بازگشـتند. پـس از چنـد روز، جبرئیـل؟ع؟ در بـارۀ ایشـان وحـی فـرود آورد 

و پیامبـر در پـی آن سـه فرسـتاد تـا نـزدش آمدنـد. آن گاه، ایـن آیـه را بـر ایشـان خوانـد: ›آیـا آب 

دادن بـه حاجیـان و آبـاد کـردن مسـجد الحـرام را بـا ]کـردۀ[ کسـی کـه به خـدا و روز قیامـت ایمـان آورده و در راه 

کـرده، برابـر می دانیـد؟ نـه؛ نـزد خداونـد برابر نیسـتند.‹« خداونـد جهـاد 

از حافظـان  را بسـیاری  یـاد شـده در بـارۀ آن  آیـۀ  نـازل شـدن  و  ایـن فخرشـماری   حدیـث 

ص١٨٢  الّنـزول:  )اسـباب  واحـدی  جملـه:  از  آورده انـد،  تفصیـل  یـا  اجمـال  نحـو  بـه  دانشـوران  و 

از  القـرآن: ٩١/٨ ]5٩/٨[(  ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام  ُقَرظـی؛  و  از حسـن و شـعبی  نقـل  بـه  ]ص١64[( 

گویـد: »شـعبی   سـّدی؛ رازی )الّتفسـیر الکبیـر: 4٢٢/4 ]١١/١6[(؛ و خـازن )الّتفسـیر: ٢٢١/٢ ]٢١١/٢[(. او 

و محّمد بن َکْعب ُقَرظی گفته اند: ›این آیه در بارۀ علی بن ابی طالب و عّباس بن عبدالمّطلب 

و طلحة بن ابی شیبه1 نازل شده که افتخارات خود را می شمردند. طلحه گفت: “من صاحب 

تولیـت کعبـه و کلیـددار آن هسـتم.” عّبـاس گفـت: “مـن سـاقی ُحّجاج و مسـؤول آب رسـانی به 

گویید، ندانم. شـش ماه پیش از همۀ مردم، رو به قبله نماز  ایشـانم.” علی گفت: “من آن چه را 

می گـزاردم و اهـل جهـاد هسـتم.” پس خداوند این آیه را نـازل فرمود.‹«

]١٢٠/٢[(؛   ٢٢١/٢ )الّتفسـیر:  َنَسـفی  ابوالبـرکات  افرادنـد:  ایـن  خبـر،  ایـن  یـان  راو دیگـر  از 

مالکـی  ابن َصّبـاغ  انـس؛  از  سـند  ذکـر  بـا   )]٢٠٣/١[ یکـم  و چهـل  بـاب  ـْمَطین:  الّسَ )َفرائـُد  وئـی  حّمُ

)الفصـول المهّمـه: ص١٢٣ ]ص١٢٢[( از طریـق واحـدی، از حسـن و شـعبی و ُقَرظی؛ جمال الّدین 

)کفایـة  گنجـی شـافعی  الّسـمطین ]ص٨٨-٨٩[(؛ حافـظ  درر  )نظـم  زرنـدی  یوسـف  بـن  محّمـد 

کر  ابن عسـا و  ابن جریـر  طریـق  از  ]ص٢٣٨[(  ص١١٣  أبی طالـب؟ع؟ :  بـن  علـی  مناقـب  فـی  الّطالـب 

ی؛ ابن َکثیـر شـامی )الّتفسـیر: ٣4١/٢( از  یـخ مدینـة دمشـق: ٣٠5/١٢[ از انـس بـا لفـظ یـاد شـدۀ و ]تار

حافـظ عبدالـّرّزاق، بـا ذکـر سـند از شـعبی، و از طریـق ابن جریـر، از محّمـد بـن َکْعب ُقَرظـی، و از 

1. در متـون تاریخـی مربـوط، از کسـی بـه ایـن نـام سـخن نرفتـه اسـت. همـان کـه از طبری گذشـت، صحیح اسـت، یعنی: 
شـیبة بـن عثمـان بن ابی طلحـه. )غ.(

)95(



99 ٢.َحّسانبنثابت

سـّدی _ در این نقل آمده اسـت: »علی و عّباس و شـیبه به فخرشـماری پرداختند.«؛ به ترتیبی 

کـه گذشـت. _ و از طریـق حافـظ عبدالـّرّزاق، نیـز  از حسـن و محّمـد بـن ثـور، از َمْعَمـر، از حسـن؛ 

یـه، از ابن عّبـاس، و از  حافـظ سـیوطی )الـّدّر المنثـور: ٢١٨/٣ ]١46/4[( از طریـق حافـظ ابن َمْرَدَو

طریـق حافظـان عبدالـّرّزاق و ابـن ابی  َشـیبه و ابن جریر و ابن ُمنذر و ابن ابی حاتم و ابوالّشـیخ، 

یـه از شـعبی، و از عبدالـّرّزاق از حسـن، و از طریـق ابـن ابی  َشـیبه و  از شـعبی، و از ابن َمْرَدَو

یـه از عبیـداهّلل بـن عبیـده، و از طریـق فریابی از ابن سـیرین، و از ابن جریر،  ابوالّشـیخ و ابن َمْرَدَو

ک، و از حافـظ ابو ُنَعیم و  َکْعـب ُقَرظـی، و از طریـق ابن جریـر و ابوالّشـیخ از ضحـا از محّمـد بـن 

کر، با ذکر سند از انس، با لفظ یاد شده. حافظ ابن عسا

ــاد نمــوده اســت. در چــاپ دیگــر  ــس )٢4٢/٢( ی ــُة الَمجاِل ــوری در ُنْزَه
ُ

ــر را َصّف ــز ایــن خب نی

بــه  آمــده اســت: »عّبــاس و حمــزه  الِمَنــح  مــوارد  ــح و 
َ
الُمل از شــوارد  نقــل  بــه  اثــر )ص٢٠٩(  ایــن 

کعبــه ام.‹  آبادانــی  کارگــزار  زیــرا  برتــرم؛  تــو  از  ›مــن  گفــت:  پرداختنــد. حمــزه  فخرفروشــی 

گفتنــد:  گفــت: ›مــن از تــو برتــرم؛ زیــرا متصــّدی آب رســانی بــه ُحّجاجــم.‹ ســپس  ابن عّبــاس 

بینیــم،  کــه  مــردی  نخســتین  بــه  را  داوری  و  یــم  می رو یگــزار(  ر )= ســیلراهۀ  ابطــح  ›بــه 

گفــت: ›مــن از  ی ســپردند. او  یــم.‹ در آن جــا علــی؟ضر؟ را دیدنــد و داوری را بــه و وامی گذار

کــه  شــما برتــرم؛ زیــرا پیش تــر از شــما اســالم آوردم.‹ ایــن خبــر بــه پیامبــر رســید. بــدان ســبب 

یــده، دلتنــگ شــد. پــس خداونــد تعالــی در تأییــد ســخن علــی  علــی بــر دو عمویــش فخــر ورز

ی، چنین وحی فرمود: ›آیا آب دادن به ُحّجاج و ... ؟‹« و آشکارسازی فضل و

کـه در بـارۀ ایـن فخرشـماری و نـازل شـدن آیـۀ  کـه همـۀ مآخـذی را  کنـون مجـال نیسـت  ا

یـاد شـده در مـورد آن یافته ایـم، برشـماریم؛ چنـان کـه در دیگـر آیـات و روایـات نیـز چنین اسـت. 

کتـاب دیگـر  اّمـا در  بـرای رعایـت اختصـار، بخـش عمـدۀ آن هـا هـم را ذکـر نکرده ایـم.   حّتـی 

خـود بـا نـام العتـرة الّطاهـرة فـی الکتـاب العزیز که دربردارندۀ آیات نازل شـده در بـارۀ خاندان پیامبر 

گفته ایم. _ صلوات اهلل علیهم _ اسـت، به تفصیل در این زمینه سـخن 
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سـّید  همچـون  بوده انـد،  حدیـث  حریـم  نگاهبانـان  کـه  پیشـین  شـاعران  از  شـماری 

شـاعران ِحْمَیـری و ناشـئ و بشـنوی و هماننـدان ایشـان، ایـن فخرشـماری و نـازل شـدن آیـۀ 

که به خواسـت خداوند، در بخش شـرح حال  کشـیده اند  یاد شـده در بارۀ آن را به رشـتۀ نظم 

ایشـان خواهـد آمـد.

کرده انــد، محبــوب همــه  کارهــای شایســته  کــه ایمــان آورده و  کســانی را  ٧� »همانــا خداونــد رحمــان، 

گردانــد.« ]مریــم/٩6[

ابواســحاق َثْعلبــی )الکشــف و البیــان ]برگــۀ ١٩[( بــا ذکــر ســند از َبــراء بــن عــازب، روایــت 

کــه رســول خدا؟ص؟ بــه علــی فرمــود: »بگــو: ›بارخدایــا! نــزد خویــش برایــم عهــدی  کــرده اســت 

قرار ده و در سینه های مؤمنان برایم موّدت و دوستی بیافرین.‹«

را  خبـر  ایـن  ]ص١٧[(  ص١٠  ّمـه: 
ُ
األ خـواّص  )تذکـرة  حنفـی  ابن جـوزی  سـبط  ابوالمظّفـر  نیـز 

کـه خداوند ایـن موّدت را بـرای علی  روایـت نمـوده و گفتـه اسـت: »از ابن عّبـاس روایـت شـده 

در دلهـای مؤمنـان قـرار داد.« 

در مجمع الزوائد )١٢5/٩( از ابن عّباس روایت شده است که این آیه در بارۀ علی بن ابی طالب 

کارهای شایسته انجام داده اند، خدای رحمان برایشان  نازل شده است: »همانا کسانی که ایمان آورده و 

محّبتی قرار دهد.« ]مریم/296[ آن گاه، گوید: »این یعنی محّبت در دلهای مؤمنان.« 

خطیب خوارزمی )المناقب: ص١٨٨ ]ص٢٧٨ و ٢6٩[( با ذکر سند، حدیث ابن عّباس را 

روایت نموده و سپس با ذکر سند از علی؟ع؟ روایت کرده است: »مردی مرا دیدار کرد و گفت: 

›ای ابوالحسن! به خداوند سوگند، من تو را برای خدا دوست می دارم.‹ نزد رسول خدا رفتم 

و او را از سخن آن مرد آگاه نمودم. فرمود: ›ای علی! شاید برایش کار خیری انجام داده ای.‹ 

گفتم: ›نه؛ به خدا سوگند که برایش کار خیری انجام نداده ام.‹ فرمود: ›سپاس خداوندی را 

است که دل های مؤمنان را شیفتۀ موّدت تو کرده است.‹ آن گاه، این آیه نازل گشت: ›همانا 

خداوند رحمان، کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، محبوب همه گرداند.‹«
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ایـن خبـر را صـدر الحّفـاظ گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فی مناقـب علی بـن أبی طالب؟ع؟ : 

ِضـره: ٢٠٧/٢  الّنَ یـاض  ص١٢١ ]ص٢4٨[( بـا ذکـر سـند آورده اسـت. نیـز محّب الّدیـن طبـری )الّر

کـرده اسـت:  ]١5٧/٣[( از طریـق حافـظ سـلفی، از ابن حنفّیـه، در بـارۀ ایـن آیـه چنیـن روایـت 

ی جـای می گیرد.« کـه دوسـتی علـی و خاندانـش در قلـب و »هیـچ مؤمنـی نمی مانـد جـز ایـن 

ْمَطین: باب چهاردهم ]٧٩/١[( از طریق واحدی، با دو سند از  وئی )َفرائُد الّسَ این روایت را حّمُ

یه و دیلمی از َبراء، و  ابن عّباس؛ سیوطی )الّدّر المنثور: ٢٨٧/4 ]544/5[( از طریق حافظ ابن َمْرَدَو

لدّنّیه: ١4/٧ ]٣66/٣[( از طریق 
ّ
یه از ابن عّباس؛ َقْسَطالنی )المواهب ال از طریق َطَبرانی و ابن َمْرَدَو

ْنجی )نور األبصار: ص١١٢ ]ص٢٢6[( از نقاش _ وی همان را که از ابن حنفّیه گذشت، 
َ
نقاش؛ ِشْبل

روایت کرده است. _ ؛ و َحْضَرمی )رشفة الصادی: ص٢5( آورده اند.

ایمــان آورده انــد  کــه  کســانی  کــه ماننــد  کــه مرتکــب بدی هــا شــده اند، می پندارنــد  آنــان   ٨ � »آیــا 

و کارهای شایسته کرده اند، قرارشان می دهیم؟« ]جاثیه/٢١[

ــد: »ســّدی از  ــه: ص١١ ]ص١٧[( گوی ّم
ُ
ــرة خــواّص األ ابوالمظفــر ســبط ابن جــوزی حنفــی )تذک

ابن عّبــاس نقــل کــرده کــه ایــن آیــه در روز بــدر، در بــارۀ علــی؟ع؟ نــازل شــده اســت؛ پــس »آنــان کــه 

مرتکــب بدی هــا شــده اند«ُعْتَبه و شــیبه و ولیــد و مغیــره بوده انــد و مــراد از »کســانی که ایمــان آورده انــد و 

کارهــای شایســته  کرده انــد« علــی؟ع؟ اســت.« خبــری نزدیــک بــه همیــن مضمــون را حافــظ گنجــی 

شــافعی )کفایــة الّطالــب فــی مناقــب علــی بــن أبی طالــب؟ع؟ : ص١٢٠ ]ص٢4٧[( آورده اســت.

٩� »همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، نیکوترین آفریدگانند.« ]بّینه/٧[

طبـری )جامـع البیـان: ١46/٣٠ ]مـج١5/ج٢64/٣٠[( بـا ذکـر سـند از ابوجـارود، از محّمـد بـن 

آیـۀ ›ایشـان نیکوتریـن آفریدگاننـد.‹ فرمـود: ›ای  کـرده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ  علـی روایـت 

علـی! مـراد از ایـن آیـه، تـو و پیروانـت هسـتید.‹«

گروهی در  کرده است: »]با  خطیب خوارزمی )المناقب: ص66 ]ص١١١[( از جابر روایت 

که علی بن ابی طالب فرارسید. رسول خدا فرمود: ›برادر  مسجدالحرام[ نزد پیامبر؟ص؟ بودیم 
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ی نمود و با دست بر آن زد و فرمود: ›به آن که جانم  من نزد شما آمد.‹ سپس به سوی کعبه رو

سپس  رستگارانند.‹  قیامت،  روز  در  شیعیانش  و  این  همانا  سوگند!  است،  او  دست  در 

که با من ایمان آورد و بیش از همۀ شما به عهد  فرمود: ›همانا او نخستین کس از شما است 

کنندۀ  خداوند وفادار و برپای دارندۀ شؤون خدایی و در رفتار با مردم عدل پیشه و مراعات 

ی این آیه  مساوات و دارای بزرگ ترین امتیازها نزد خداوند است.‹ در این حال، در بارۀ و

کردند، نیکوترین آفریدگانند.‹ بدین سان،  کارهای شایسته  که ایمان آوردند و  نازل شد: ›همانا کسانی 

هرگاه علی می آمد، اصحاب پیامبر؟ص؟ می گفتند: ›بهتریِن آفریدگان آمد.‹«

همـو )همـان: ص١٧٨ ]ص٢65[( از طریـق حافـظ ابن َمْرَدَویه، از یزید بن شـراحیل انصاری، 

کاتـِب علـی؟ع؟ روایـت کـرده اسـت: »از علـی شـنیدم کـه گفـت: ›در حالـی کـه سـِر پیامبـر را بـر 

سـینه داشـتم، وی بـه مـن فرمـود: “ای علـی! آیـا سـخن خداونـد تعالـی را نشـنیده ای: همانـا 

کسـانی کـه ایمـان آوردنـد و کارهـای شایسـته کردنـد، نیکوتریـن آفریدگانند؟ مراد، تو و شـیعیانت هسـتید 

کـه وعـده گاه مـن و شـما حـوض کوثـر اسـت. آن گاه کـه اّمت هـا بـرای حسابرسـی آینـد، شـما را 

در حالـی کـه سـپیدرویاِن درخشـان چهره هسـتید، فراخواننـد.”‹«

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص١١٩ ]ص٢46[(  حافـظ 

حدیـث یزیـد بـن شـراحیل را روایـت نمـوده اسـت. ابن َصّبـاغ مالکـی )الفصـول المهّمـه: ص١٢٢ 

نـازل  آیـه  ایـن  کـه  »آن گاه  اسـت:  کـرده  روایـت  مرَسـل،  ابن عّبـاس، در حدیثـی  از  ]ص١٢١[( 

کـه در روز قیامـت،  تـو و شـیعیانت چنیـن اسـت  بـه علـی فرمـود: ›وضـع  شـد، پیامبـر؟ص؟ 

کـه تـو و شـیعیانت خشـنودید و خـدا هـم از شـما خشـنود اسـت؛   حضـور می یابـی، حـال آن 

و دشمنانت ناخرسند و فروبسته می آیند.‹«

که این آیه در بارۀ  کرده است  ْمَطین ]١56/١[( به دو طریق از جابر روایت  وئی )َفرائُد الّسَ حّمُ

علی نازل گشته و آن گاه که علی می آمد، اصحاب محّمد می گفتند: »بهتریِن آفریدگان آمد.«

شـأن  در  نازل شـده  آیـات  شـمارش  در  ]ص١6١[(  ص٩6  المحرقـه:  )الّصواعـق  ابن حجـر 
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کـه  کسـانی  گفتـه اسـت: »یازدهمیـن آیـه، ایـن سـخن خـدای تعالـی اسـت: ›همانـا  اهل بیـت، 

ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، بهترین آفریدگانند.‹«

حافظ جمال الّدین زرندی ]نظم درر الّسمطین: ص٩٢[ از ابن عّباس؟ضر؟ با ذکر سند روایت 

کرده است: »چون این آیه نازل گشت، پیامبر؟ص؟ به علی فرمود: ›مراد، تو و شیعیانت هستید. 

از شما  که هم خشنودید و هم خداوند  فرامی آیید  تو و شیعیانت در حالی  روز قیامت،  در 

کیست؟‹  گفت: ›دشمن من  خشنود است؛ و دشمنانت خشمگین و فروبسته می آیند.‹ 

فرمود: ›هر کس که از تو بیزاری جوید و دشنامت دهد.‹ سپس رسول خدا؟ص؟ فرمود: ›و هر که 

گوید: “خداوند علی را رحمت کند.” خدای رحمتش نماید.‹«

یــخ  کر ]تار گفتــه اســت: »ابن عســا جالل الّدیــن ســیوطی )الــّدّر المنثــور: 6/٣٧٩ ]5٨٩/٨[( 

ــزد پیامبــر؟ص؟  کــرده اســت: ›ن ــا ذکــر ســند روایــت  ــن عبــداهّلل ب ــر ب مدینــة دمشــق: ٣١٣/١٢[ از جاب

کــه جانــم در دســت او اســت! همانــا  کــه علــی درآمــد. پیامبــر؟ص؟ فرمــود: “ســوگند بــه آن  بودیــم 

ایــن و شــیعیانش در روز قیامــت، رســتگارانند.” آن گاه، ایــن آیــه نــازل گشــت: “همانــا کســانی کــه 

کردنــد، نیکوتریــن آفریدگاننــد.” پــس هــرگاه علــی می آمــد، اصحــاب  کارهــای شایســته  ایمــان آوردنــد و 

پیامبــر؟ص؟ می گفتنــد: “بهتریــِن آفریــدگان آمــد.”‹

ابن عدّی از ابن عّباس، با ذکر سند روایت کرده است: ›چون این آیه نازل گشت: “همانا 

کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، نیکوترین آفریدگانند.” رسول خدا؟ص؟ به علی فرمود: 

“در روز قیامت، تو و شیعیانت هم خشنودید و هم خداوند از شما خشنود است.”‹

یـه از علـی، بـا ذکر سـند روایت کرده که رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›... همان حدیث  ابن َمْرَدَو

یادشـدۀ یزید بن شـراحیل را آورده است .‹«

ْنجی )نـور األبصـار: ص٧٨ و ١١٢ ]ص١5٩ و ٢٢6[( از ابن عّبـاس، ایـن حدیـث را بـا لفـظ 
َ
ِشـْبل

یـاد شـده از ابن َصّبـاغ ماِلکـی آورده اسـت.
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کـه ایمـان آوردنـد و  کسـانی  ١٠. »بـه عصـر سـوگند! همانـا انسـان بـه تحقیـق در خسـران اسـت؛ مگـر 

کارهای نیک کردند.« ]عصر/١-٣[

یه از ابن عّباس،  جالل الّدین سیوطی )الّدّر المنثور: ٣٩٢/6 ]6٢٢/٨[( گفته است: »ابن َمْرَدَو

در بارۀ این سـخن خدای تعالی: ›به عصر سـوگند! همانا انسـان به تحقیق در خسـران اسـت.‹ با ذکر 

کـه ایمـان آوردنـد  کسـانی  کـه مـراد، ابوجهـل بـن هشـام اسـت؛ و مـراد از ›مگـر  کـرده   سـند روایـت 

کارهای نیک کردند.‹ علی و سلمان هستند.« و 

از دیگر نمونه های شعر َحّسان بن ثابت در بارۀ امیرالمؤمنین چنین است:
هدایـت  راه  شـتاب  بـا  یـا  آهسـته  کـه  هـر  دل  و  جـان  و  قلبـم  خـوِن  و  جانـم  ابوالحسـن!  ای 

بـاد! تـو  فـدای  می سـپارد، 

گویـی مـن و دوسـتارانت بـه هـدر مـی رود؟ نـه ]هرگز[ سـتایش در راه خدا به هـدر نمی رود  آیـا ثنا

]و بی پـاداش نمی مانـد[.

ع  ع بخشـیدی _ جان هـای مردمـان فـدای تـو بـاد؛ ای بهتریـن رکـو کـه در حـال رکـو تـو همانـی 

کننـدگان! _ ،انگشـترِی بـا برکتـت را، ای بهتریـن سـروران و ای بهتریـن خریـداراِن ]رضـای 

حـّق[ و ای نیکوتریـن فروشـندگان ]دنیـای دون[!

محکـم  تشـریع های  در  و  فروفرسـتاد   ] قـرآن  ]در  تـو  بـرای  را  والیت هـا  بهتریـن  خداونـد   پـس 

و استوار خویش، آن را بیان و مقّرر فرمود.

که امیرالمؤمنین؟ع؟ انگشـتری خویش  کشـیده  ی در این سـروده، این ماجرا را به نظم  و

گشـت:  را در حـال رکـوع بـه نیازمنـدی بخشـید و ایـن سـخن خـدای تعالـی در بـاره اش نـازل 

»جـز ایـن نیسـت کـه ولـّی شـما، خداونـد و رسـول او و مؤمنانی هسـتند کـه نماز را برپـا می کنند و در حـال رکوع، 

گذشت. د )ص5٢( 
ّ
زکات می دهند.« شرح این سخن در همین مجل

ایــن اشــعار َحّســان را خطیــب خوارزمــی )المناقــب: ص١٧٨ ]ص٢64[(؛ شــیخ االســالم 

ــْمَطین: بــاب ســی و نهــم ]١٩٠/١[(؛ صــدر الحّفــاظ گنجــی شــافعی )کفایــة الّطالــب  وئــی )َفرائــُد الّسَ حّمُ

فــی مناقــب علــی بــن أبی طالــب؟ع؟ : ص١٠٧ ]ص٢٢٩[(؛ ســبط ابن جــوزی حنفــی )تذکــرة خــواّص 

ّمه: ص١٠ ]ص١5[(؛ و جمال الّدین زرندی )نظم درر الّسمطین ]ص٨٨[( آورده اند.
ُ

األ
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از دیگر نمونه های شعر َحّسان در بارۀ امیرالمؤمنین چنین است:
گرد و غبار میدان نبرد فروننشسـته بود؛ که  جبرئیل آشـکار و رسـا ندا داد، در حالی 

ِگرد پیامبر فرستاده شده حلقه زده بودند: و مسلمانان 

»شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست.«

ی در این شعر به ندای امین وحی، جبرئیل؟ع؟ در روز ُاُحد در شأن علی و شمشیرش،  و

اشاره دارد.

کــرده اســت:  یــخ األمــم و الملــوک: ١٧/٣ ]5١4/٢[( از ابورافــع، بــا ذکــر ســند روایــت  طبــری )تار

گروهــی از  ــن ابی طالــب در روز ُاُحــد، پرچمــداران را بکشــت، رســول خدا؟ص؟  »چــون علــی ب

ــوم آورد  ــان هج ــر آن ــی ب ــوم آور!‹ عل ــان هج ــر ایش ــود: ›ب ــی فرم ــه عل ــد و ب ــش را دی ــرکان قری  مش

و جمعشــان را از هــم گسســت و عمــرو بــن عبــداهّلل جمحی را بکشــت. ســپس رســول خدا؟ص؟ 

گروهــی دیگــر از مشــرکان قریــش را دیــد و بــه علــی فرمــود: ›بــه آنــان یــورش آور!‹ علــی بــه آنــان 

گفــت: ›ای  کشــت. جبرئیــل  ــک را  ــن ماِل کــرد و شــیبة ب کنــده  گروهشــان را پرا یــورش آورد و 

رســول خدا! همانــا بــه تحقیــق، ایــن اســت همــدردی و غم خــواری.‹ رســول خدا؟ص؟ فرمــود: 

گفــت: ›و مــن هــم از شــمایم.‹ پــس مــردم  ــم.‹ جبرئیــل  ی ــا او از مــن اســت و مــن از او ›همان

ایــن نــدا را شــنیدند:

شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست.«

)الّسـیرة  ابن هشـام  ابن عّبـاس؛  از   )]65٧/٢[ الّصحابـه  )فضائـل  حنبـل  بـن  احمـد  را  ایـن 

ُنف: ١4٣/٢ ]4٧/6[( با ذکر سـند 
ُ
الّنبوّیـه: 5٢/٣ ]١٠6/٣[( از ابـن ابی ُنجیـح؛ و خثعمـی )الروض األ

کـرده و روایـت مشـهور  آورده انـد. نیـز ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: ٩/١ ]٢٩/١[( آن را یـاد 

نـدای  ›ایـن  فرمـود:  »رسـول خدا  اسـت:  گفتـه   )]٢٩٣/١٣[  ٢٣6/٢( همـان  در  اسـت.  دانسـته 

جبرئیل است.‹« همین را در همان )٢٨١/٣ ]٢5١/١4[( آورده است.

خطیـب خوارزمـی )المناقـب: ص١٠4 ]ص١٧٣[( از محّمـد بـن اسـحاق بـن َیسـار روایـت 
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یـد و ایـن نـدا شـنیده شـد: کـرده اسـت: »در آن روز بـادی تنـد و سـرکش وز
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست.

کنید.1« گاه بر از دست رفته ای سوگواری می نمایید، بر وفادار و برادر وفادار زاری  و هر 

ـْمَطین: بـاب چهـل و نهـم ]٢5٢/١[( آورده و بـا ذکـر سـند از  وئـی )َفرائـُد الّسَ هماننـد ایـن را حّمُ

گـون از حافـظ بیهقـی، از علـی؟ع؟ آورده اسـت: »جبرئیـل نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـد  گونا  طریق هـای 

گسـیل دار تـا  کسـی را بـه سـویش  کـه پوششـی از آهـن دارد.  گفـت: ›بتـی اسـت در یمـن  و 

ُخـردش کنـد و آن آهـن را برگیـرد.‹ پیامبـر مـرا فراخواْنـد و بـدان سـوی روانـه فرمـود. مـن آن بـت 

کـردم و آهنـش را برگرفتـم و نـزد رسـول خدا آوردم و در سـاخت دو شمشـیر از آن بهـره  را ُخـرد 

م ]= ُبرنـده[. ذوالفقار را 
َ

بـردم. پیامبـر یکـی را ذوالفقـار ]= دارای مهـره[ نامیـد و دیگری را ِمجذ

م را بـه مـن داد و مّدتـی بعـد، ذوالفقـار را نیـز بـه مـن بخشـید. در 
َ

خـود، بـه میـان بسـت و ِمجـذ

ی می جنگم؛ پس فرمود: که در دفاع از و ی مرا دید  نبرد ُاُحد، و
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست.«

ّمـه تألیـف ابن جـوزی )ص١6 ]ص٢6[( آمـده اسـت: »نیـز احمـد بـن حنبـل  
ُ
در تذکـرة خـواّص األ

کـه مـردم در روز خیبـر بانـگ تکبیـری از آسـمان شـنیدند و ایـن  در فضائـل الّصحابـه یـاد نمـوده 

گوینـده ای بـه گوششـان رسـید: نـدا از 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست.

بســراید.  شــعری  کــه  خواســت  رخصــت  رســول خدا؟ص؟  از  ثابــت  بــن  َحّســان  پــس 

گفــت: چنیــن  او  و  فرمــود  رخصــت  او  بــه  پیامبــر؟ص؟ 
گرد و غبار میدان نبرد فروننشسـته بود. که  جبرئیل، آشـکار و رسـا ندا داد، در حالی 

_ تا پایان سرودۀ یاد شده _ .«

یـداد در  گفته انـد ایـن رو کـه چکیـدۀ آن چنیـن اسـت: »برخـی  ی سـخنی آورده  سـپس و

کشته شد. که در آن روز  1. مراد، حمزه سید الّشهدا _ سالم اهّلل علیه _ است 
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کـه احمـد بـن حنبـل از ابن عّبـاس روایـت نمـوده؛ و برخـی آن را در  روز ُاُحـد رخ داده، چنـان 

یـداد در روز خیبـر رخ داده و هیـچ یـک از  کـه ایـن رو روز بـدر دانسـته اند. درسـت تر آن اسـت 

یـداد خدشـه نکـرده اسـت.« دانشـوران هـم در اصـل ایـن رو

یـداد چنـد بـار رخ داده اسـت.  کـه ایـن رو گویـد: از احادیـث بـه دسـت می آیـد  امینـی 

کـه گذشـت، نـدا دهنـدۀ روز ُاُحـد جبرئیـل بـوده؛ اّمـا نـدا دهنـدۀ روز بـدر فرشـته ای بـه  چنـان 

نـام رضـوان بـوده اسـت.

ــة  ــد. وی )کفای ــر اّتفــاق دارن ــر نقــل ایــن خب گفتــه، دانشــوران حدیــث ب گنجــی  کــه  چنــان 

نیــز  و  ابوالغنائــم  از طریــق  أبی طالــب؟ع؟ : ص١44 ]ص٢٧٧-٢٨٠[(  بــن  فــی مناقــب علــی  الّطالــب 

ابن جــوزی، ســلفی، ابن جوالیقــی، ابــن ابی الوفــاء بغــدادی، ابن ولیــد، ابــن ابی فهــم، مفتــی 

عبدالکریــم موصلــی، محّمــد بــن قاســم عــدل، حافــظ محّمــد بــن محمــود، ابــن ابی بــدر، فقیــه 

عبدالغنــی بــن احمــد، صدقــة بــن حســین، یوســف بــن شــروان ُمقــری، صاحــب ابوالمعالــی 

طیــف، علــی بــن محّمــد ُمقــری، 
ّ
دوامــی، ابن َبّطــه، شــیخ الّشــیوخ عبدالّرحمــان بــن عبدالل

ــان از  ــر سندهاش ــا ذک ــر ب ــن عم ــد ب ــداهّلل محّم ــی، و ابوعب ــن معال ــی[ ب ــظ ]عل ــروس، حاف ابن بک

ســعد بــن طریــف حنظلــی، از ابوجعفــر محّمــد بــن علــی، امــام باقــر، آورده انــد: »در روز بــدر، 

فرشته ای به نام رضوان از آسمان ندا داد:
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست.«

که پیشوایان بزرگ حدیث، یکی از پی دیگری، این بخش  گوید: »گفتم  گنجی  سپس 

گروهـی بسـیار  گونـۀ عالـی1 از  کرده انـد و مـا نیـز، خـدای را سـپاس، آن را بـه  را بـه اّتفـاق روایـت 

کـم آن را بـه نحـو مرفـوع روایـت نمـوده  کـه پیاپـی ذکـر نمودیـم. نیـز حا کردیـم، چنـان  یافـت   در

ـد طوسـی _ تـا پایـان سـند _ از  و بیهقـی در المناقـب از او بـا ذکـر سـند، از حافـظ ابن نجـار، از مؤّیَ

کـه از طریـق یـک راوی،  کـه: هـر چـه عمـر محّدثـی درازتـر باشـد، ِاسـنادش بلندتـر اسـت؛ زیـرا بـه جـای آن  1. توضیـح آن 
مثـاًل حـدود٣٠ سـال بـه معصـوم نزدیـک شـویم، یکبـاره حـدود 5٠ سـال بـاال می رویـم. پس چنیـن محّدثی عالی االسـناد 

اسـت. )ن.(
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جابـر بـن عبـداهّلل آورده اسـت: ›رسـول خدا در روز بـدر فرمـود: “ایـن یکی از فرشـتگان خداوند 

که نـدا می دهد: بـه نـام رضـوان اسـت 

شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست.”‹«

 ١٩٠/٢ ِضـره:  الّنَ یـاض  )الّر طبـری  محّب الّدیـن  شـده،  یـاد  لفـظ  همـان  بـا  را  روایـت  ایـن 

]١٣٧/٣[؛ ذخائـر العقبـٰی: ص٧4( آورده و خطیـب خوارزمـی )المناقـب: ص١٠١ ]ص١6٧[( حدیـث 

کتـاب وقعـة صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم )ص٢5٧؛ چ مصـر: ص546  جابـر را روایـت نمـوده اسـت. در 

کـه از رسـول خدا؟ص؟  ]ص4٧٨[( از جابـر بـن نمیـر _ صحیـح: عمیـر _ انصـاری روایـت شـده 

فـراوان شـنیده اسـت:
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست.

از دیگر نمونه های شعر َحّسان بن ثابت چنین است:
کـه چـون مـاه تمـام روشـنگر تاریکی هـا بود،  ک بداشـت و عیسـی را  گـر مریـم دامـان خویـش پـا ا
ک داشـت و دو سـبط پیامبـِر هدایـت  بـه دنیـا بیـاورد، پـس از وی فاطمـه نیـز دامـان خویـش پـا

را به دنیا آورد.1

کـه در بـارۀ پـارۀ  کدامـن اشـاره دارد  ی در ایـن شـعر، بـه حدیـث صحیـح از پیامبـر پا و

ک نگاه داشـت؛ پس خداوند  تنـش، فاطمـۀ صّدیقـه، فرمـود: »همانا فاطمه دامن خویش را پا

ی را بـر آتـش حـرام نمـوده و از آن دور داشـته اسـت.« نسـل و

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ١5٢/٣ ]١65/٣[( آورده و آن را دارای  ایـن حدیـث را حا

یـخ بغـداد: 54/٣(؛ محّب الّدین طبری  سـند صحیـح شـمرده اسـت. نیـز خطیـب بغـدادی )تار

الحّفـاظ  صـدر  و  تّمـام؛  فوائـد  تخریـج  و  بترتیـب  البّسـام  روض  در  تّمـام  از  ص4٨(  العقبـٰی:  )ذخائـر 

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص٢٢٢ ]ص٣66[( بـا ذکـر سـند 

ک  یفـه بـن یمـان روایـت کرده انـد کـه رسـول خدا فرمـود: »همانا فاطمه دامـن خویش را پا
َ

از ُحذ

نگاه داشـت؛ پـس خداونـد او و نسـلش را بـر آتـش حـرام نمـود و از آن دور داشـت.«

کرده است. 1. ابن شهرآشوب سروی )مناقب آل ابی طالب: ٢4/4 ]4٠٩/٣[( از آن یاد 
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یفــه، ایــن حدیــث 
َ

در همــان )ص٢٢٣ ]ص٣6٧[( بــا ســند دیگــر از ابن مســعود، بــا لفــظ ُحذ

ابوَیْعلــٰی  و  َبــّزار  از طریــق  ابن مســعود،  از  المّیــت: ص٢5٧(  )احیــاء  اســت. ســیوطی  آورده   را 

از  الجوامــع )٣/١١6(  و در جمــع  ابن شــاهین؛  و  الکبیــر: ٢٢/4٠6[  ]المعجــم  َطَبرانــی  و  و عقیلــی 

کــم بــا لفــظ حذیفــۀ یمانــی، ایــن  طریــق َبــّزار ]المســند الکبیــر: ٢٢٣/5[ و عقیلــی و َطَبرانــی و حا

حدیث را نقل نموده است.

کمـال: ٢١٩/6 ]١١١/١٢[( از طریـق َطَبرانـی، بـا ایـن لفـظ،  کنـز العّمـال: بخـش إ مّتقـی هنـدی ) 

ک نگاه داشـت و هرآینه خداوند  حدیـث یـاد شـده را آورده اسـت: »همانـا فاطمـه دامنـش را پا

کدامنـی، او و نسـلش را بـه بهشـت داخـل فرمود.« بـه سـبب ایـن پا

ابن حجـر )الّصواعـق المحرقـه ]ص١6٠ و ١٨٨[( از طریـق تّمـام و َبـّزار و َطَبرانـی و ابو ُنَعیـم، بـا 

کـه ایـن حدیث بدیـن گونه هم روایت شـده  لفـظ یـاد شـده ایـن روایـت را آورده و گفتـه اسـت 

اسـت: »پس خداوند او و نسـلش را بر آتش حرام نمود و از آن دور داشـت.« در همان )ص١١٢( 

و  نمـوده  روایـت  دوم،  لفـظ  بـا  کـم،  حا و  َطَبرانـی  و  ابوَیْعلـٰی  و  َبـّزار  طریـق  از  را  حدیـث  ایـن 

کرده است. ْنجی )نور األبصار: ص45 ]ص٩6[( آن را با هر دو لفظ یاد 
َ
ِشْبل

شاعر

یـد مناة  سـرایندۀ ایـن اشـعار، ابوولیـد َحّسـان بـن ثابـت بـن ُمنـذر بـن حرام بـن عمرو بن ز

بـن َعـدّی بـن عمـرو بـن ماِلـک بـن نجـار _ تیـم اهّلل _ بـن ثعلبة بـن عمرو بـن خزرج بـن حارثة بن 

ثعلبـة عنقـاء _ سـبب ایـن نام گـذاری، درازِی گردنـش بـوده اسـت _ ابن عمـرو بن عامـر بن ماء 

الّسـماء بـن حارثـة غطریـف بـن امرؤالقیـس ِبْطریـق بـن ثعلبـة بهلول بـن مازن بـن ازد بن غوث 

یـد بـن کهـالن بن سـبأ بن یشـجب بن یعـرب بن قحطان1 اسـت. بـن نبـت بـن ماِلـک بـن ز

یشه داشته است.  ی از خاندان های شعر و شاعری بوده و در ادب و نظم بس ر خاندان و

یشه دارترین  »ر است:  کرده  نقل  د  ُمَبّرَ و  دعبل  از  ]ص٢6٩[(  ص٣66  الّشعراء:  )معجم  مرزبانی 

1. ابوالفرج )األغانی: ٣/4 ]١4١/4[( نسب وی را چنین برشمرده است.
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که همه  کسان در شعر، خاندان َحّسان بودند. از ایشان شش تن در یک زنجیره قرار دارند 

شاعرند: سعید بن عبدالّرحمان بن َحّسان بن ثابت بن ُمنذر بن حرام.«

کـم حدیـث روایـت نمـوده و در ١٠4 درگذشـته  ی، عبدالّرحمـان، شـاعر بـوده و  فرزنـد و

ی و پـدرش َحّسـان، چنیـن سـروده اسـت: اسـت. شـاعری در بـارۀ و
کسـی می تـوان دل بسـت؟ و پـس  پـس از َحّسـان و فرزنـدش، در شـعر و قافیه پـردازی، بـه چـه 

از زیـد بـن ثابـت، در فهـم آیـات قـرآن، بـه چـه کسـی می تـوان امید داشـت؟

کـه َحّسـان شـاعرتریِن  در بـارۀ َحّسـان، از ابوُعَبیـده نقـل شـده اسـت: »عـرب اّتفـاق دارد 

روزگار  در  انصـار؛  شـاعر  دارد:  برتـری  دیگـر  شـاعران  بـر  چیـز  سـه  در  و  اسـت  شهرنشـینان 

ی  پیامبر؟ص؟ شـاعر ایشـان؛ و در عهد اسـالم، شـاعر سراسـر یمن بوده اسـت.« پیامبر؟ص؟ به و

فرمـود: »از زبانـت چـه مقـدار باقـی مانـده اسـت؟« زبانش را آن قدر بیـرون آورد که با کنارۀ آن، 

گر زبانم را بر صخـره ای قرار دهم،  پـرۀ بینـی اش را مالیـد. سـپس گفـت: »بـه خداوند سـوگند! ا

کـه در بـارۀ  گـر بـر تـار مویـی زنـم، آن را تـراش دهـد. و خـوش نمـی دارم  آن را شـکاف دهـد؛ و ا

کارش اندازم.« )البیان و الّتبیین جاحظ: 6٨/١ و ١5٠ ]٧٣/١ و ١5٣[( قبیلۀ معد به 

ی برنهـاده بـود تا بر آن بایسـتد  گرامـی خویـش، منبـری بـرای و رسـول خدا؟ص؟ در مسـجد 

و از افتخـارات پیامبـر بسـراید. رسـول خدا؟ص؟ می فرمـود: »همانـا خداونـد َحّسـان را بـا روح 
کـه از رسـول خدا حمایـت نمایـد یـا فخـرش را برشـمارد.«1 کنـد، مـادام  القـدس حمایـت 

در روزگار پیامبـر؟ص؟ حـال بـه همیـن منـوال بود. پس از وفات ایشـان، روزی عمر دید که 

ی بانگ زد و نکوهشـش  َحّسـان در مسـجد پیامبر؟ص؟ به شـعرخوانی مشـغول اسـت؛ پس بر و

کسـی برتر  که  گفت: »آیا در مسـجد رسـول خدا، شـعر می خوانی؟« پاسـخ داد: »آن گاه  کرد2 و 

کم و ذهبی سند این خبر را صحیح شمرده اند. 1. )المستدرک علی الّصحیحین: ٢٨٧/٣ ]555/٣[(. حا

یـخ مدینـة دمشـق: ١٢6/4 ]٣5٧/4[( چنیـن آورده انـد. مسـلم  کر )تار 2. ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب ]٣45/١[(؛ و ابن عسـا
 ٢٢٢/5 )المسـند:  حنبـل  بـن  احمـد  نگریسـت.«  وی  بـه  »زیرچشـمی  اسـت:  آورده   )]٨6/5[  ٣٨4/٢ )الّصحیـح: 

کار دسـت بـدار!‹« گفـت: ›از ایـن  گفتـه اسـت: »پـس   )]٢٩٢/6[
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گفـت:  ی نمـود و  از تـو در ایـن جـای بـود، مـن در آن شـعر می خوانـدم.« سـپس بـه ابوهریـره رو

گـوی. بارخدایـا!  کـه فرمـود: ›از سـوی مـن ]قریـش را[ پاسـخ  »آیـا از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدی 

گفـت: »آری.« َحّسـان را بـا روح القـدس تأییـد نمـا.‹؟« 

که  گفته است: »این نشان می دهد  ابوعبداهّلل آبی ماِلکی )شرح صحیح مسلم: ص٣١٧( 

ی میدانگاهی در بیرون مسجد ساخته،  عمر؟ضر؟ از شعرسرایی در مسجد بیزار بوده است. و

کس خواهد آوایی برآوَرد یا شعری بخواند، بدان میدانگاه رود.« که هر  دستور داده بود 

ایـن، سراسـر، بـا شـیوۀ پیامبـر؟ص؟ ناسـازگار بـود و در همـان هنـگام، َحّسـان بـا سـخن 

کت و مجـاب نمـود؛ اّمـا آن را کـه فرمانـش برده نشـود، رأیی نباشـد! پیش از  ی را سـا خویـش و

َحّسـان هـم خـوِد پیامبـر؟ص؟ عمـر را از ایـن اندیشـه نهـی فرمـود و آرمـان دینـی نهفتـه در ایـن 

عمـل را بـه او فهمانیـد. و آن، هنگامـی بـود کـه رسـول خدا؟ص؟ سـوار بـر شـتری به طـواف کعبه 

مشغول بود و عبداهّلل بن رواحه مهار شتر را در دست داشت و چنین می خواند:
کــه همــۀ خیــر و نیکی هــا همــراه بــا  کنیــد! راه دهیــد  کافــران؛ راه را بــر پیامبــر بــاز  ای فرزنــدان 

رســول خدا اســت.

کــه ســرها را از جایشــان برمی َکنــد  مــا بــر ســر نــزول قــرآن، بــر شــما شمشــیر زدیــم؛ شمشــیرزدنی 

کناری می افَکند؛ و به 

گفتــۀ پیامبــر  کــه[ مــن بــه   و دوســت را از دوســتش غافــل می کنــد. پــروردگارا! ]گــواه بــاش 

ایمان دارم.

گفـت: »پسـر رواحـه! آیـا در ایـن جـا هـم؟« رسـول خدا؟ص؟  ی اعتـراض نمـوده،  عمـر بـه و

کـه  فرمـود: »آیـا نمی دانـی چـه می گویـد یـا سـخنش را نمی شـنوی؟« در روایـت ابوَیْعلـٰی آمـده 

پیامبـر فرمـود: »ای عمـر! از او دسـت بـدار. بـه خداونـدی که جانم در دسـت او اسـت! سـخن 

کر: ٣٩١/٧ ]٢٠٧/٩[( یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا کافـران اثـر دارد.« )تار ی بیـش از فروافتـادن تیـر بـر  و

کـرده  یـاد  الغابـه: ٢/6 ]٧/٢[(  )ُاْسـد  ابن اثیـر  را  ایـن  بـود.  بزدلـی شـهره  و  تـرس  بـه   َحّسـان 

ی از ترسـوترین افـراد بـود.« وطواط )غرر الخصائـص: ص٣55 ]ص٣5٨[( او را از  و گفتـه اسـت: »و
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کـه َحّسـان در  بـزدالن شـمرده و چنیـن گفتـه اسـت: »ابن ُقَتیبـه )المعـارف ]ص٣١٢[( یـاد نمـوده 

عّمـۀ  عبدالمّطلـب،  دختـر  صفّیـه  نیافـت.  حضـور  رسـول خدا؟ص؟  همـراه  نبـردی  هیـچ 

کـودکان بـود.  گویـد: ›در نبـرد خنـدق، در قلعـۀ فـارع1، َحّسـان همـراه مـا زنـان و  رسـول خدا، 

گشـت زنی پرداخـت. ایـن در آن  گـرد قلعـه بـه  گردا مـردی یهـودی در قلعـه بـه سـراغ مـا آمـد و 

کـه بنی قریظـه بـا مسـلمانان بـه جنـگ برخاسـته بودنـد و ارتباطشـان با رسـول خدا  هنـگام بـود 

کند. رسـول خدا و مسـلمانان  که حمایتمان  کسـی نبود  گسسـته شـده بود و میان ما و ایشـان 

کسـی به سـراغ ما می آمد، نمی توانسـتند به سـوی  گر  گریبان بودند و ا نیز با دشـمن دسـت به 

کـه ایـن یهـودی یـاران  گفتـم: “ای َحّسـان! بـه خـدا سـوگند! مـن بیـم دارم  مـا برگردنـد. مـن 

کـه رسـول خدا؟ص؟ مـا را وانهـاده ]مشـغول  کنـد، حـال آن  خویـش را بـه سـوی مـا راهنمایـی 

گفـت: “)ای  جنـگ بـا دشـمن اسـت[؛ پـس بـر آن یهـودی فـرود آی و او را بُکـش.” َحّسـان 

دختـر عبدالمّطلـب!( خـدای بیامـرزدت؛ در مـن دلیری نیسـت!” چون چنیـن گفت و دیدم 

بـر آن  برداشـته،  ـرزی 
ُ
گ و  بـر سـر افکنـدم2  را  کار نیسـت، چارقـدم  ایـن  را شـجاعت  ی  کـه و

ی ضربـه زدم کـه کشـتمش. سـپس به قلعه بازگشـتم و گفتم:  یهـودی فـرود آمـدم و چنـان بـه و

گر مرد نبود، من خود چنین می کردم.”  که ا ی فرود آی و سـالحش را برگیر؛  “ای َحّسـان! بر  و
ی نیازی نیست، )ای دختر عبدالمّطلب(!”(«3 گفت: “مرا به سالح برگرفتن از و

کرده باشد: کار خویش، به سخن این شاعر اقتدا  شاید َحّسان در این 
هند همواره مرا به شجاعت وامی داشت و نمی دانست که دلیری همراه با آسیب و گزند است.

که زیرک و دارای  که دیده ها را از دیدن خویش باز داشـته اسـت! به باور من هر  سـوگند به آن 

بینش اسـت، مرگ را آرزو نمی کند.

1. در متـن، فـارغ آمـده، ولـی در غـرر الخصائـص و دیگـر منابـع و فرهنـگ  نامه هـای جغرافیایـی چون معجم البلـدان، فارع 
کـه نـام قلعـه ای در مدینه بوده اسـت. )ن.( اسـت 

2. در الّسیرة الّنبویه تألیف ابن هشام آمده است: »میان بربستم.«

یـخ مدینـة  کر )تار کرده انـد: ابن هشـام )الّسـیرة الّنبویـه: ٢46/٣ ]٢٣٩/٣[(؛ ابن عسـا گـزارش  کسـان  3. تـا ایـن جـا را ایـن 
دمشـق: ١4٠/4 ]٣٨4/4[(؛ ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: 6/٢ ]٧/٢[(؛ و عّباسـی )معاهـد الّتنصیـص: ٧4/١ ]٢١4/١[(. آن 

کمـان نهاده ایـم، تنهـا در سـخن ابن هشـام آمـده اسـت. چـه میـان دو 

)110(



113 ٢.َحّسانبنثابت

کـه خداونـد تالششـان را بـه بیراهـه رانـده اسـت و هـر گاه جنگ  جنـْگ مـردان ویـژۀ خـود را دارد 

آنان را به سوی آتشش بخواند، به سوی آن برمی جهند!

کشـتن را از ایشـان می پسـندم و نـه  کارهاشـان را خواهـان نیسـتم. نـه  مـن از ایشـان نیسـتم و 

کشـتگان را. گرفتـن و برهنـه سـاختن  غنیمـت 

امینـی گویـد: ایـن اسـت آن چـه وطـواط از کتـاب معـارف ابن ُقَتیبـه نقل کرده اسـت. اّما بر 

یداد را  کـه در ایـن اثـر به تحریـف پرداخته، ایـن رو کارگـزاران امیـِن ]![ چـاپ در مصـر متأّسـفم 

از کتـاب یـاد شـده حـذف نموده انـد؛ چنـان کـه مـواردی دیگـر را نیز حـذف کرده اند.

د مبارک پیامبر؟ص؟ زاده شد و به گفتۀ عموم موّرخان ١٢٠ 
ّ
َحّسان هشت سال پیش از تول

علی  المستدرک  در  نیست.«  اختالفی  وی  زندگانی  مدت  »در  گوید:  ابن اثیر  بزیست.  سال 

الّصحیحین )4٨6/٣ ]554/٣[( و ُاْسد الغابه )٧/٢( آمده است: »چهار تن از نسل واحد و پیاپی 

هم بودند که هر یک از ایشان ١٢٠ سال بزیست: َحّسان و پدرانش ثابت و ُمنذر و حرام.«

کنیـۀ او ابوولیـد و ابومضـرب و ابوحسـام و ابوعبدالّرحمـن بـود؛ گرچـه بـه ابوولیـد اشـتهار 

ی حسـام )= شمشـیر ُبـران( می گفتنـد؛ زیـرا بـا شـعر خویـش از حریـم مقـّدس  داشـت. نیـز بـه و

اسـالم فـراوان پاسـداری می کرد.

ـــت  ـــری[1 روای ـــداهّلل زبی ـــن عب ـــب ]ب ـــن: 55٣/٣[ از مصع ـــی الّصحیحی ـــتدرک عل ـــم ]المس ک حا

ـــالم.  ـــال را در دورۀ اس ـــت و 6٠ س ـــت بزیس ـــال را در روزگار جاهلّی ـــان 6٠ س ـــت: »َحّس ـــرده اس ک

کـــور بـــود  کـــه هـــم  گشـــت و بـــه نقلـــی، در ســـال 55 وفـــات نمـــود2، حـــال آن  ســـرانجام نابینـــا 

ـــدان  ـــن ُعبـــاده، ب ـــن ســـعد ب ـــزرگ، ســـرور خـــزرج، قیـــس ب ـــی ب کـــه صحاب کـــوردل؛ چنـــان  و هـــم 

کارگـــزاری مصـــر برکنـــار نمـــود و او بـــه  ی را از  کـــه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ و تصریـــح نمـــوده، آن گاه 

کنـــون عثمانـــی  کـــه پـــس از علـــوی بـــودن، ا مدینـــه بازگشـــت. چـــون بـــه مدینـــه آمـــد، َحّســـان 

ب، از المستدرک علی الّصحیحین برگرفته شده است. )غ.(
ّ

1. عبارت قال

2. این یکی از دو نقل المسـتدرک علی الّصحیحین اسـت. در تاریخ وفات وی اختالف بسـیار اسـت. ابن کثیر )البدایة 
و الّنهایه ]5١/٨[( سـال 54 را صحیح دانسـته اسـت.
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کنـــون علـــی بـــن  کشـــتی و ا گفـــت: ›تـــو عثمـــان را  شـــده بـــود، بـــه ســـرزنش او پرداخـــت و 

گنـــاه بـــر تـــو مانـــد و بـــه نیکـــی از تـــو ســـپاس گزاری  ابی طالـــب برکنـــارت نمـــوده اســـت. پـــس 

گـــر  کـــوردل! بـــه خداونـــد ســـوگند؛ ا کورچشـــم  گفـــت: ›ای  ی نهیـــب زده،  نشـــد.‹ قیـــس بـــر و

ی را از نـــزد  گردنـــت را مـــی زدم.‹ آن گاه، و از نبـــرد میـــان قبیلـــۀ خـــود و تـــو بیـــم نداشـــتم، 

یـــخ األمـــم و الملـــوک طبـــری: ٢٣١/5 ]555/4[؛ شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف  خویـــش بیـــرون راْنـــد.« )تار

)]64/6[  ٢5/٢ ابن ابی الحدیـــد: 



3. قیس انصاری

آن گاه که دشمن بر ما ستم کرد، گفتم: »خدا ما را بس است که او نیکو یاور و نگاهداری است!«

کند؛ و سخن در این باره طوالنی است. کفایت  آری؛ آن خدایی که دیروز بصره را بر ما گشود، ما را 

گوید: در همین قصیده 
علی امام ما و امام دیگران است. این را قرآن آورده است.

کـه مـن مـوالی اویـم، ایـن )= علـی( هـم مـوالی او اسـت«؛ و ایـن  گفـت: »هـر  کـه پیامبـر  روزی 

]گفتـۀ پیامبـر،[ امـری بـس مهـم و خطیـر اسـت.

گفـــت  گفـــت بـــر همـــۀ اّمـــت واجـــب اســـت و در ایـــن، جـــای هیـــچ   همانـــا پیـــروی از آنچـــه پیامبـــر 

گو نیست. و 

پی نامۀ شعر

ایـن ابیـات را صحابـی بـزرگ، سـرور خـزرج، قیـس بـن سـعد بـن ُعبـاده در صّفیـن، نـزد 

 ٨٧/٢ المختـاره:  )الفصـول  )د.4١٣(  مفیـد  اّمـت،  ـم 
ّ
معل مـا،  شـیخ  خوانـد.  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

گفتـه اسـت: »ایـن اشـعار، هـم دربردارنـدۀ  را روایـت نمـوده و سـپس  ایـن اشـعار  ]ص٢٣6[( 

یشـه  اعتـراف بـه امامـت امیرالمؤمنیـن اسـت و هـم داللت دارد که از همان هنگام شـیعیان ر

کـه وجـود چنیـن پیشـینه ای را انـکار می کننـد، باطـل اسـت.« داشـته اند و سـخن معتزلـه 

گفتـه اسـت:  شـیخ مفیـد در رسـالة فـي معنـی المولـی ]٢٠/٨[ نیـز از ایـن ابیـات یـاد نمـوده و 

»هیـچ یـک از اهـل فـِنّ روایـت، در انتسـاب ایـن قصیـده به قیس تردید ننموده و روشـن اسـت 
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ی بـه امیرالمؤمنیـن و نبـردش همراه  کـه یاری رسـاندن و کـه ایـن ابیـات از او اسـت، همچنـان 

م است. بیت نخست این قصیده چنین است:
ّ
ایشان در جنگ جمل و صّفین، مسل

آن گاه که دشمن بر ما ستم کرد، گفتم: ›خدا ما را بس است؛ که او نیکو یاور  و نگهداری است.‹

روز  حدیـث  مبنـای  بـر  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امامـت  بـه  قطعـی  نحـو  بـه  ی  و سـان،  بدیـن 

کـه علـی  کـه سـخن رسـول خدا؟ص؟ در آن روز داللـت دارد  گواهـی داد و تصریـح نمـود  غدیـر، 

بـر همـگان سرپرسـت و امـام اسـت.«

نیــز ســرور مــا، شــریف رضــی )د.4٠6( )خصائــص األئّمــه ]ص4٢[( ایــن ابیــات را روایــت 

ــس از  ــعر را پ ــن ش ی ای ــد. و ــل نموده ان ــس را نق ــعر قی ــان، ش ی ــۀ راو ــت: »هم ــه اس گفت ــوده و  نم

ایــن  نــزد امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خوانــد. بیــت نخســت  بازگشــت امــام؟ع؟ و یارانــش از بصــره، 

قصیده چنین است:
آن گاه که دشمن بر ما ستم کرد، گفتم: ›خدا ما را بس است؛ که او نیکو یاور و نگهداری است.‹

گواهــی  ــه امامــت امیرالمؤمنیــن  ــه ب ک ــد  ایــن دو شــاعر، قیــس و َحّســان، دو صحابی ان

گواهــی  کســی  کــه خــود در آن همایــش حضــور داشــته و سرچشــمه و مجــرای  دادنــد؛ آن هــم 

حرکــت را می شــناخته اســت.«

در  کـه  ]ص١٣٣-١٣6[  االمامـه  فـی  المقنـع  در  سـدابادی  عبیـداهّلل  شـیخ  حّجـت،  سـرور 

ۀ منصوص بـودن امامت امیرالمؤمنین، سـخن 
ّ
کـه از ادل دسـترس مـا اسـت، گویـد: »گفته انـد 

کـه از صحابـۀ برگزیـده بـوده و بـه امامت ایشـان گواهـی داده  قیـس بـن سـعد بـن ُعبـاده اسـت 

یـد  کـه بـه ناحـق، بـا آن بـه مخالفـت برخاسـتند. کمیـت بـن ز و آن را امـری منصـوص شـمرده 

سـخن قیـس بـن سـعد و َحّسـان بـن ثابـت را تأییـد نمـوده، ... .«

َکراَجکـی )د.44٩( )کنـز الفوائـد: ص٢٣4 ]٩٨/٢[( نیـز ایـن ابیـات را روایـت نمـوده  عالمـه 

کـه آن را نـزد  گفتـه اسـت: »ایـن از یادگارهـای حفظ شـدۀ قیـس بـن سـعد بـن ُعبـاده اسـت  و 

کـه پرچـم را در دسـت داشـت.« امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در صّفیـن، برخوانـد، حـال آن 
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ّمه: ص٢٠ ]ص٣٣[( این شعر 
ُ
ابوالمظّفر سبط ابن جوزی حنفی )د.654( )تذکرة خواّص األ

ی علی برخوانده است. که قیس آن را در صّفین پیش رو کرده  را با ذکر سند آورده و یاد 

کـه نـزد مـا یافـت شـود؛ مفّسـر بزرگ  سـرور مـا، هبـة اهّلل موسـوی در المجمـوع الّرائـق ]ص٢١٧[ 

الَجنـان: ١٩٣/٢ ]٢٧٩/4[(؛ اسـتاِد ]ابن شهرآشـوب[  الِجنـان و َروح  ابوالفتـوح رازی )َروض  شـیخ 

کـه از او یادخواهـد شـد، یعنـی شـیخ شـهید مـا فّتـال )روضـة الواعظیـن: ص٩٠ ]ص١٠٣[(؛  ی  سـرو

سـرور مـا قاضـی نـوراهّلل مرعشـی )شـهید در ١٠١٩( )مجالـس المؤمنیـن: ص١٠١ ]٢٣٨/١[(؛ عالمـه 

مجلسـی )د.١١١١( )بحـار األنـوار: ٢45/٩ ]١5٠/٣٧[(؛ سـّید علی خـان )د.١١٢٠( )الّدرجـات الّرفیعـة 

گـردد؛ شـیخ مـا بحرانـی  کـه نـزد مـا یافـت  یـداد صّفیـن ]ص٣45[(  فـی طبقـات الّشـیعه: بخـش رو

بـزرگان  دیگـر  از  گروهـی  و  ٣١٨/٢(؛  )الکشـکول:  الّناضـره  الحدائـق  کتـاب  صاحـب  )د.١١٨6( 

کرده انـد. متأّخـر شـیعه ایـن شـعر را روایـت 

شاعر

گفته انــد: ابوالفضــل1 _ قیــس بــن ســعد بــن ُعبــادة بــن دلیم2بــن  ی ابوالقاســم _ برخــی  و

َکْعــب بــن خــزرج  حارثــة بــن ابوَحزیمــة3 بــن ثعلبــة بــن ظریــف بــن خــزرج بــن ســاعدة بــن 

کبر4بن حارثة بن ثعلبه _ تا پایان نسب یاد شده در صفحۀ 6٢ _ است. ا

مادرش فکیهه دختر عبید بن دلیم بن حارثه بوده است.

کاردانــان و جنــگاوران و بخشــندگان  کــه از بــزرگان و ســران و  او صحابــی ای بزرگــوار بــوده 

و ســخنوران و پارســایان و فضیلتمنــدان عــرب و در زمــرۀ پایه هــای دیــن و ســتون های مذهــِب 

]اهل بیت[ به شمار می رفته است.

گفته اند. 1. برخی هم ابوعبداهّلل و ابوعبدالملک 

2. در تهذیب الّتهذیب ]٣5٣/٨[ دلیهم آمده است.

گفته اند. که او را حارثة بن خزیم بن ابی ُخزیمه هم  3. در تاریخ بغداد خطیب بغدادی )١٧٧/١( نقل شده 

که نسب قیس با َحّسان یکی می شود. 4. در این جا است 
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شرافت قیس
ی بزرگ خزرج و زادۀ بزرگان خزرج بود و خاندانش صاحب شـرافت و بزرگی در هر دو  و

گوید:  یم بن قیس ]٧٧٨/٢[( 
َ
یم بن قیس ِهاللی )کتاب ُسـل

َ
روزگار اسـالم و جاهلّیت بودند. ُسـل

»قیس بن سـعد، َسـرور انصار و زادۀ َسـرور انصار بود.«

ی دلیر و بخشنده و بزرگ بود.«  د )٣٠٩/١ ]4١٩/١[( آمده است: »و غة و األدب ُمَبّرَ
ّ
در الکامل فی الل

ابوعمرو کّشی )الّرجال: ص٧٣ ]٣٢٧/١[( گفته است: »در هر دو روزگار جاهلّیت و اسالم، قیس 

َسروری داشت و پدر و جّد اّول و جّد دومش همواره از سروری برخوردار بودند. سعد، به سبب 

 سیادت، هر گاه به کسی پناه می داد، همگان آن را محترم می شمردند و در دوران جاهلّیت 

ی، پسرش قیس نیز بر همین شیوه بود.« ی و پدرش سفره می گستردند و پس از و و اسالم، و

گـزارش شـده اسـت: »قیـس بـزرگ قـوم خویـش  در اإلسـتیعاب )5٣٨/٢ ]١٢٨٩/٣[( چنیـن 

بـود و او و پـدر و جـّدش ]در َسـروری[ هیـچ ُمنازعـی نداشـتند.«

ی بــزرگ بی منــازع قــوم خــود و از خانــدان  در ُاْســد الغابــه )٢١5/4 ]4٢5/4[( آمــده اســت: »و

دارای ســروری ایشــان بــود.«

ی ســروری فرمان پذیرفتــه، بزرگــوار،  گویــد: »و ابن کثیــر )البدایــة و الّنهایــه: ٩٩/٨ ]١٠٧/٨[( 

بســیار ســتوده شــده، و دلیــر بــود.«

گوید: او در ابیاتی 

من سروری هستم از یمانیان؛ و مردم جز سرور و زیردست نیستند.

اصـل و حسـب مـن، بـر همـۀ مـردم پیشـی گرفته  اسـت. جسـم و تنم نیـز در بلندی و تنـاوری از 

همـۀ مردان برتر اسـت.

پـدر وی از دوازده نقیبـی بـود کـه اسـالم آوردِن قوم خویش را برای رسـول خدا؟ص؟ ضمانت 

کر: ١/٨6  ابن عسـا تاریـخ مدینـة دمشـق  بـه:  بنگریـد  بـه معنـای ضامـن اسـت _ .  نقیـب  _ و  نمودنـد 

�]١١٢/٧[
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ریاست قیس

امـور  و  بـود  عهـده دار  را  امیـر  سرپاسـباِن  هماننـد  منصبـی  قیـس  پیامبـر؟ص؟  روزگار  در 

مربـوط بـه ایـن منصـب را اداره می کـرد. )سـنن ِترِمـذی: ٣١٧/٢ ]64٨/5[؛ الّسـنن الکبـری تألیـف 

ُاْسـد  اإلسـتیعاب: 5٣٨/٢ ]١٢٨٩/٣[؛  َبَغـوی: 5١/٢ ]١٣/٣[؛  تألیـف  الّسـّنه  بیهقـی: ١55/٨؛ مصابیـح 

]٣5٣/٨[؛   ٣٩4/6 الّتهذیـب:  تهذیـب  ]٢4٩/٣[؛   ٣54/5 اإلصابـه:  ]4٢5/4[؛   ٢١5/4 الغابـه: 

ی در برخـی از غزوه هـا، هـم رکاب بـا رسـول خدا؟ص؟ پرچـم انصـار را بـر  مجمع الّزوائـد: ٣45/٩( و

ی از افـراد صاحـب رأی به  دوش می کشـید. گاه پیامبـر؟ص؟ او را بـه کار زکات می گماشـت و و

کر ]45٢/١4 و 45٩[؛ البدایـة و الّنهایـه تألیـف ابن کثیـر:  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا شـمار می رفـت. )تار

کارگـزاری مصـر گماشـت   ٩٩/٨ ]١٠٧/٨[( پـس از رسـول خدا؟ص؟ هـم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ او را بـه 

کدامن بود. کارگزاری پا و او در آن سرزمین 

کـه علـی او را در صفـر سـال ٣6 بـه  ی بـود  قیـس از شـیعیان علـی؟ع؟ و از خیرخواهـان و

ی فرمـود: »بـه مصـر روانه شـو که مـن کارگـزارِی آن را به تو  کارگـزاری مصـر گسـیل داشـت و بـه و

سـپرده ام. بـه بیـرون مدینـه رو و افـراد قابـل اعتمـاد و آنـان را که دوسـت مـی داری همراهی ات 

ِگـرد آور تـا همـراه یـک سـپاه به مصر وارد شـوی. این حالت، دشـمن تـو را بیش تر به بیم  کننـد، 

می انـدازد و دوسـتانت را بیش تـر شـوکت می بخشـد. پـس چون به خواسـت خداونـد، به مصر 

کـه ِبدیشـان گمـان بد می رود، سـخت بگیر؛   درآمـدی، بـه نیـک کاران نکویـی ورز و بـر کسـانی 

کن، زیرا مهرورزی مبارک است.« و به عام و خاص مهرورزی 

گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! خداونــد تــو را رحمــت نمایــد. آن چــه را یــادآوردی،  قیــس 

ــو نزدیــک  ــه ت ــا هــرگاه بدیشــان نیــاز داشــتی، ب ــو وامی گــذارم ت ــرای ت ــا آن ســپاه را ب یافتــم. اّم در

کــه ایشــان را در پــی مقصــدی فرســتی، پشــتوانۀ تــو باشــند. مــن، اّمــا،  گــر خواســتی  باشــند و ا

کــه بــه مهــرورزی و نیــک کاری  همــراه خانــواده ام بــه مصــر روان می شــوم. و اّمــا آن ســفارش 

کار یاری می جویم.« نمودی؛ از خدای تعالی بر این 
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سپس قیس با هفت تن از خانواده اش روان گشت تا در آغاز ربیع االول به مصر وارد شد 

 و بر منبر فراز گشـت و خطبه خوانان بر آن نشسـت. سـپاس و سـتایش خداوند را به جای آورد 

کـه حـق را بیـاورد و باطـل را بمیرانـد و ستم پیشـگان را سـرکوب  گفـت: »سـپاس خـدای را  و 

نمـود. ای مـردم! مـا بـا بهتریـن کس پـس از پیامبرمان محّمد؟ص؟ بیعـت کردیم؛ پس برخیزید 

گـر بـر ایـن پایـه بـا شـما رفتار  و بـر پایـۀ کتـاب خـدا و سـّنت رسـولش بیعـت نماییـد؛ و مـا خـود ا

نکنیـم، بیعتـی بـرای مـا بر شـما نیسـت.«

آن گاه، مردم برخاستند و بیعت نمودند و مصر و مناطق آن به فرمان قیس گردن نهاد. وی 

کارگـزاران خویـش را بـه آن مناطـق روان نمـود. تنهـا یک آبادی به نام َخِربتـا _ یا: ِخِربتا _ باقی ماند 

کـه مردمـش قتـل عثمـان را بـس گـران می شـمردند و در آن، مـردی از بنی ِکنانـه بـه نـام یزیـد بـن 

حـارث بـود کـه کسـی را نـزد قیـس فرسـتاد و پیـام داد: »مـا نزد تو نمی آییـم. کارگزارانت را بفرسـت. 

ایـن سـرزمین از آِن تـو اسـت؛ اّمـا مـا را بـه حـال خـود بگـذار تـا ببینیـم کار مـردم بـه کجـا می کشـد.« 

ـد بـن صامـت انصـاری در آن جـای بـه پـا خاسـت و بـه خون خواهـی 
ّ
محّمـد بـن مسـلمة بـن مخل

عثمـان بانـگ برداشـت. قیـس پیکـی نـزد وی فرسـتاد و چنیـن پیغـام داد: »وای بـر تـو! آیـا بـر مـن 

 شـورش می کنـی؟ بـه خداونـد سـوگند! مـن دوسـت نمـی دارم کـه بـا کشـتن تـو حکومـت شـام 

و مصـر از آِن مـن گـردد. پـس خـون خـود را پـاس بـدار.« مسـلمه بـه وی پیـام داد: »مـادام کـه تـو 

کارگـزار مصـر باشـی، مـن از تـو دسـت بازمـی دارم.« و ]ایـن آرامـش بـدان سـبب پدیـد آمـد کـه[ 

قیـس دارای دوراندیشـی و بصیـرت بـود. )تاریخ األمم و الملوک طبـری: ٢٢٧/5 ]54٩/4[؛ الکامل فی 

التاریـخ ابـن اثیـر: ١٠6/٣ ]٣54/٢[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: ٢٣/٢ ]5٩/6[ بـه نقـل از 

کتاب الغارات ابراهیم بن محّمد ثقفی ]ص١٢٧-١٣٠[(

بـه عـزم جمـل خـارج شـد و  بـود، امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کارگـزار مصـر  کـه قیـس  آن هنـگام 

سـپس از بصـره بـه کوفـه بازگشـت و در ایـن مـدت، قیـس در منصب خویش باقـی بود و چهار 

گذشت، در آغاز ماه ربیع االول  که  کارگزاری اش به طول انجامید. چنان  ماه و پنج روز دورۀ 
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کـه در الُخطـط و اآلثـار َمْقریـزی  بـدان جـا وارد شـد؛ و در پنجـم رجـب از آن جـا بازگشـت؛ چنـان 

کـه قیـس در  ]٣٣6/٢[ آمـده اسـت. پـس آن چـه در اإلسـتیعاب ]بخـش سـوم/١٢٩٠[ و جـز آن آمـده 

یـخ برمی آیـد  جمادی اآلخـرۀ سـال ٣6 در نبـرد جمـل حضـور یافتـه، نابجـا اسـت. آری؛ از تار

ی در مقدمات نبرد جمل حضور داشته است. که و

یــخ  کــه در تار ی ســپرد، چنــان  کارگــزاری آذربایجــان را بــه و ســپس علــی امیرالمؤمنیــن، 

ی در آن منصــب بــود، بــه او نوشــت: »اّما بعد؛  کــه و یعقوبــی )١٧٨/٢ ]٢٠٢/٢[( آمــده؛ و در حالــی 

بــه گرفتــن خــراج، چنــان کــه حق اســت، اقــدام کن؛ با ســپاهت به انصاف و نکویــی رفتارکن؛ 

کــه: عبــداهّلل بــن  ــو آموختــه، اطرافیانــت را بهره منــد نمــا. و بعــد، ایــن  ــه ت از آن چــه خداونــد ب

ی ســفارش نیــک  کــه بــه تــو نامــه ای بنویســم و در بــارۀ و شــبیل احمســی از مــن تقاضــا نمــوده 

نمایم؛ من او را فردی مالیم و فروتن یافته ام. دربانی آســان گیر  بگمار و دِر ســرایت را باز بگذار 

کنــد، حق جویــی اش خشــنودش ســازد.  کــس بــا حــق ســازگاری  کــه هــر  کــن؛   و حــق را قصــد 

›و از پــی هــوای نفــس مــرو کــه تــو را از راه خــدا منحــرف ســازد. همانــا ایشــان کــه از راه خداونــد منحــرف شــدند، 

بــدان ســبب کــه روز حســاب را از یــاد بردنــد، بــه عذابــی ســخت گرفتــار گردنــد.‹ ]ص/٢6[«

یـه نبـرد نمایـد، نیز به قیـس نوشـت: ›اّما  کـه بـا معاو گویـد: »چـون علـی بـرآن شـد  غیـاث 

کـه بـزرگاِن  بعـد؛ عبـداهّلل بـن شـبیل احمسـی را بـه جـای خویـش برگمـار و بـه سـوی مـن آی؛ 

که من  گشـته اند. پس در آمدن شـتاب ورز؛  گردهم آمده و توده هاشـان فرمانبردار  مسـلمانان 

گشـت و تنها در  به خواسـت خداوند، در اّول ماه به سـوی آن از پیمان درآمدگان روان خواهم 

انتظـار تـو هسـتم. خداونـد بـرای مـا و تـو در همـۀ کارهامـان خیـر مقـّدر فرماید.‹«

یـخ األمـم و الملـوک: ٩١/6 ]١5٨/5[( و ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه: ١4/٨ ]١6/٨[( از  طبـری )تار

زهـری روایـت کرده انـد: »علـی؟ع؟ قیـس بن سـعد را به فرماندهی طالیه داران سـپاه خود شـامل 

مـردم عـراق تـا قلمـرو آذربایجـان، گماشـت و اختیـار آن منطقه را به وی سـپرد و نیـز فرماندهی 

کـه از ابتـکارات عـرب بود، به او سـپرد. این دسـته شـامل 4٠٠٠٠ نیرو  دسـتۀ شـرطة الخمیـس را 
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بـود کـه تـا پـای جـان بـا علـی؟ع؟ پیمـان بسـته بودنـد. قیس همچنـان فرمانـده این دسـته بود تا 

گزیدند.« کشته شد و مردم عراق، حسن بن علی؟امهع؟ را به خالفت  که علی؟ع؟  زمانی 

کاردانی و زیرکی قیس

کاردانـی و زیرکـی قیـس تـوان یافـت: موقعّیـت ممتـاز او  نشـانه های بـس آشـکاری را بـر 

در نبردهـا؛ آرای ژرف اندیشـانه اش در جنگ هـا؛ دیدگاه هـای پذیرفته شـده اش در امـور مهـم؛ 

کـه امـام امیرالمؤمنیـن زیرکـی او را بـزرگ  کارگـزاری اش؛ و نیـز ایـن  افـکار بلنـدش در دوران 

یتش در مصر  که او از مأمور ی در حکمرانی اش را ارج نهاده است. هنگامی  شمرده و آرای و

یـه رخ داده  ی و سیاسـت مردان مصـر و معاو کـه میـان و بـه نـزد علـی بازآمـد و از ماجراهایـی 

یافـت که او بـا چه نیرنگ ها و بدخواهی هـای بزرگی درگیر  گـزارش داد، امـام در بـود، بـه ایشـان 

بـوده؛ و بدیـن سـان، جایـگاه قیـس در نظـرش شـکوهمندتر شـد و به همین سـبب، آرای او در 

یـخ األمـم و الملـوک: 5/٢٣١ ]555/4[( کامـاًل پذیرفـت. )تار ایـن زمینـه را 

که سـروِر خزرج، قیس، در نخسـتین ردیف صاحب نظران قرار  بدین سـان، درمی یابید 

کتسابی او را در  داشته و از مردان پیشگام خرد و اندیشه بوده است. نشانه های خرد ذاتی و ا

ی را در هنگامۀ برانگیخته شـدن فتنه ها  ایـن زمینـه می تـوان دیـد. چنین اسـت کـه می توان و

بزرگ تریـن  از  گـر نگوییـم:  _ ا زیـرکان عـرب  بزرگ تریـن  از  گشـتن شـعلۀ جنـگ،  برافروختـه  و 

 زیرکان جهان _ شمرد. او در زیرکی، از پنج تنی که به این صفت اشتهار یافته اند1، برتر است 

و اندیشـه ای پخته تـر دارد. پـس آن چـه در اإلسـتیعاب )5٣٨/٢ ]١٢٨٩/٣[( و جـز آن )ُاْسـد الغابـه: 

الحلبّیـه: ٩٣/٣  الّسـیرة  و  الّتهذیـب: ٣٩5/٨ ]٣54/٨[؛  ٢١5/4 ]4٢5/4[؛ اإلصابـه: ٢4٩/٣؛ تهذیـب 

]٨٢/٣[( آمـده و او یکـی از زیـرکان برتـر عـرب و از صاحبـان تدبیـر و شـگرد در نبـرد و پیشـگام 

در فریادرسـی و بخشـنده و دلیـر شـمرده شـده، فروتـر از مقـام واقعـی او اسـت.

یــه، عمــرو بــن عــاص، قیــس بــن ســعد، مغیــرة بــن شــعبه، و عبــداهّلل بــن ُبدیــل. بنگریــد  1. ایــن پنــج تــن عبارتنــد از: معاو
ــه:  یــخ ابن اثیــر: ١4٣/٣ ]44٨/٢[؛ و ُاْســد الغاب یــخ األمــم و الملــوک طبــری: ٩4/6 ]١64/5[؛ الکامــل فــی التار ــه: تار ب

�]٢5/4[  ٢١5/4
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گـردد، از  گاه  یـه آ ی و معاو کـس از ماجـرای میـان و گویـد: »هـر  بـی در الّسـیرة الحلبّیـه 
َ
َحل

ی شگفت زده شود.« عقل فراوان و

کارگـزاری مصـر  گفتـه اسـت: »علـی وی را بـه  الّنهایـه: ٩٩/٨ ]١٠٧/٨[(  ابن کثیـر )البدایـة و 

گماشـت و او بـا زیرکـی و تدبیـر و سیاسـتمداری خویـش، در برابـر معاویـه و عمـرو بـن عـاص 

نمـود.« ایسـتادگی 

که بر ١٢٠٠٠ سوار  نوادۀ پیامبر؟ص؟ ، امام حسن، فرماندۀ سپاه خود، عبداهّلل بن عّباس را 

که با قیس بن سـعد مشـورت نماید  یان شـهر ]کوفه[ فرمان می راند، سـفارش نمود   عرب و قار

کار سـپاه،  کنـد و نیـز در تدبیـر  ی مراجعـه  یـه، بـه و و در موقعّیت هـای حّسـاس نبـرد بـا معاو

کـه ماجرایـش خواهـد آمـد. گیـرد؛ چنـان  اندیشـۀ او را بـه یـاری 

یـه و یارانـش بـس گران می آمد و چون قیس از مصـر به مدینه بازآمد،  وجـود قیـس بـر معاو

ی به سـوی علی؟ع؟ بیرون شـد.  مـروان و اسـود بـن ابی البختـری بـه تهدید او پرداختند؛ پس و

کـه  گرفـت و گفـت: »شـما سـبب شـدید  یـه در نامـه ای بـه مـروان و اسـود، بـر آن دو خشـم  معاو

گـر ١٠٠٠٠٠  ی بهره منـد شـود. بـه خداونـد سـوگند! ا علـی از قیـس بـن سـعد و اندیشـه و تدبیـر و

کـه سـبب شـدید  کمتـر بـه خشـم مـی آورد، از ایـن  ی می نهادیـد، مـرا  جنگجـو در خدمـت و

یخ األمم و الملوک: 6/5٣ ]٩4/5[( گردد.« )تار قیس بن سعد به سوی علی روان 

یــه بــه تســکین دل یــاران خویــش پرداخــت و ایشــان را از  کــه[ معاو ]کار بــدان جــا رســید 

ی نســبت داد  کــه نامــه ای ســاختگی را بــه و  جانــب قیــس آســوده خاطر ســاخت، بدیــن ســان 

که تفصیلش خواهد آمد. و آن را برای شامیان برخواند؛ چنان 

قیس، خود، نیز خویشتن را در تدبیر و زیرکی از همگان برتر و واالتر می دید و می گفت: 

»اگر چنین نبود که از رسول خدا؟ص؟ شنیده بودم که: ›مکر و نیرنگ در آتش جای دارد.‹ هرآینه 

کسان این اّمت بودم.« )ُاْسد الغابه: ٢١5/4 ]4٢6/4[؛ البدایة و الّنهایه تألیف ابن کثیر:  از مکرورزترین 

که از طاقت  گر اسالم در میان نبود، چنان مکر می ورزیدم  ١٠١/٨ ]١٠٩/٨[( و نیز می گفت: »ا

عرب بیرون باشد.« )الّدرجات الّرفیعة فی طبقات الّشیعه ]ص٣٣5[؛ اإلصابه: ٢4٩/٣(
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که ضمن شهرت  آن چه وی را از دیگر زیرکان عرب ممتاز و برجسته می کند، آن است 

به زیرکی و کاردانی، بسیار به دین و پاسداری از ناموس شریعت پایبند بود و سخت مراقبت 

نفس  و  کارگیرد  به  سبحان  خداوند  خشنودی  با  سازگاری  در  را  اندیشه اش  که  می ورزید 

کس جز عبداهّلل بن  خویش را از سرپیچی پروردگارش بازدارد. از آن پنج زیرک مشهور، هیچ 

راسِت  دین  به  و  داشتند  مقصد  یک  دو  هر  زیرا  نمی کرد؛  برابری  وی  با  مورد  این  در  ُبدیل 

مستقیم پایبند بودند و از هوای نفس دست می شستند و در فتنه های گمراه گر   بازمی ایستادند.

کیسـت ماِلـک؟! _ از خـرد سرشـار  کـه[  سـخن وی بـا ماِلـک اشـتر _ ماِلـک؛ و ]چـه دانـی 

زیـده 
ُ
گ کلمـات  گفتـار از  کنـد. ایـن  و تدبیـر نیـک و رأی صحیـح و ایمـان نیرومنـد او حکایـت 

کـه شـیخ الّطائفـه )االمالـی: ص٨6 ]ص٧١٧[( آن را در ضمـن  گوهریـن اسـت  و حکمت هـای 

بلنـد روایـت نمـوده اسـت: حدیثـی 

اشتر  به علی؟ع؟ گفت: »ای امیرالمؤمنین! مرا رخصت ده تا اینان را که از تو سرمی پیچند، 

کنم.« امام به وی فرمود: »از من دست بدار!« اشتر خشمگینانه بازگشت. سپس  ک نابود  پا

قیس بن سعد با گروهی از مهاجران و انصار، با ماِلک مالقات نمود و به وی گفت: »ای ماِلک! 

کاری را دور می بینی، در آن  هرگاه سینه ات از چیزی به تنگ آید، آن را بروز می دهی؛ و چون 

شتاب می ورزی! همانا ادِب صبر، تسلیم است؛ و ادِب شتاب، وقار. بدترین سخن آن است 

گردد. پس چون مبتال  که به بدگمانی شبیه  کند؛ و بدترین اندیشه آن  که با زشتی همانندی 

کن. پیش از ابتال پرسش مکن؛ و پیش از وقوع  شدی، بپرس؛ و هرگاه فرمان یافتی، اطاعت 

که در درون تو است؛ پس  ف میفکن. در درون ما نیز همان می گذرد 
ّ
رویداد، خود را به تکل

موالی خویش را به سختی میفکن.«

یـه از ابراز بیعت  کـه بـا امیرالمؤمنیـن بیعـت کردنـد، به ایشـان خبر رسـید که معاو آن گاه 

کـه عثمـان بـه  گـر علـی بـه حکومـت مـن بـر شـام و مناطقـی  ی سـرباز زده و گفتـه اسـت: »ا بـا و

ی بیعـت نمایـم.« مغیـره نـزد امیرالمؤمنیـن آمـد و بـه ایشـان  مـن سـپرده بـود، تـن دهـد، بـا و
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کـه پیش از  ی را می شناسـی و آن کسـی  کـه و یـه کسـی اسـت  گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! معاو

ی سـپرده اسـت. پـس تـو نیـز چنیـن کـن تـا کارها سـامان  تـو بـر کار بـوده، حکومـت شـام را بـه و

ی را برکنار نما!« گر خواستی، و یابد و سپس ا

ی  کردن و که من از زمان منصوب  امیرالمؤمنین فرمود: »ای مغیره! آیا تضمین می کنی 

که خداوند؟زع؟ مرا  گفت: »نه.« فرمود: »هرگز نمی خواهم  تا زمان برکناری اش زنده باشم؟« 

یه را بر دو مرد مسلمان والیت داده ام.  کامل، معاو که چرا حّتی برای شبی  مؤاخذه فرماید 

ی فرستاده، او را به  گیرم.‹ ]کهف/5١[ لکن پیکی نزد و گمراه گران را به یاری  که  ›من چنان نیستم 

گر اجابت کند، پس مردی است از مسلمانان و همان  که نزد من است، فرامی خوانم. ا حّقی 

ی جاری سازم.«  گر سرپیچد، حکم خدای را در بارۀ و حقوق و تکالیف ایشان را دارد؛ و ا

که می گفت: »پس حکم خدا را در بارۀ او جاری ساز؛ پس حکم  مغیره بازگشت، حال آن 

خدا را در بارۀ او جاری ساز.« و این شعر را خواند:

دربارۀ پسر حرب )= معاویه( خیرخواهی نیکوی خویش را به علی تقدیم کردم و او نپذیرفت. 

خ نخواهد داد. گاه در طول روزگار چنین خیرخواهی از سوی من برای او ر و دیگر بار، هیچ 

کــه آن نصیحــت و پیشــنهاد ]بــرای غلبــه  کــه نــزدش بــردم، نپذیرفــت، حــال آن  او نصیحتــی را 

بــر معاویــه[ وی را بســنده بــود.

گفتــم:  کامــل نیســت.« در پاســخ بــه او  گفتنــد: »نصیحــت و پیشــنهاد وی از روی اخــالص  بــدو 

گرانبهــا اســت.« »]در هــر صــورت[ نصیحــت امــری 

قیـس بـن سـعد برخاسـت و گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! مغیـره پیشـنهادی داد که با آن، 

گـر پیـروزی از آِن  کشـیده اسـت. ا ی پایـی پیـش نهـاده و پایـی پـس  خـدا را در نظـر نگرفـت. و

یـه شـود، بـا  گـر از آِن معاو گـردد، بـا ]اّدعـای[ خیرخواهـی اش بـه تـو نزدیکـی می جویـد؛ و ا تـو 

ی تقـّرب می طلبـد.« سـپس چنیـن خوانـد: ]اّدعـای تأثیـر[ مشـورتش بـه و
کـه »ُمغیـره« معاویـه را بـر  سـوگندبه آن که کوه »ثبیـر« رادرجـای خودبر قـرار داشـته! نزدیـک بـود 

ضـّد تـو نیرومند سـازد.
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گرفتـن راه درسـت[ موّفـق هسـتی  کـه در میـان مـا ]در پیـش   ولـی سـپاس و سـتایش خـدای را 

کافی نیست. کرد، به هیچ رو  و آن چه مغیره ]برای غلبه بر معاویه[ پیشنهاد 

کـه آسـمان را در جـای خـود، در بلنـدا]ی فلـک[ بـه پـا داشـت  ک اسـت خدایـی   پـس منـّزه و پـا

کرد. که هست، مستقر  گسترانید و در جای خویش چنان  و زمین را 

ـــر آن آرای تبـــاه و تهـــی از  کدامـــن، در براب کـــه قیـــس پیـــش چشـــم آن امـــام پا ـــود  و چنیـــن ب

کـــه هـــر دو طـــرف  کت بـــار و در مـــواردی  گرایش هـــای معنـــوی، در موقعّیت هـــای شـــوم و هال

ـــه داشـــت. ـــود، رأیـــی یگان آن شـــر ب

جنگاوری قیس

کــه بنگرنــد، عبــارات پیاپــی  پژوهنــدگان بــه هــر فرهنگنامــۀ شــامل یادکــرد از قیــس 

کارزار و شــهامت او را می یابنــد و درس هایــی رســا از  ی در  ســتایش آمیز در بــارۀ ســختی و

ی در نبردهــا و پایــداری اش در موقعیت هــای دشــوار را می خواننــد.  کــی و جنــگاوری و بی با

یــخ، او را شمشــیردار پیامبــر   کتابهــای تار کــه  گفــت در بــارۀ جنــگاوری  مــن چــه توانــم 

بزرگــوار و تواناتریــن فــرد در روزگار ایشــان، پــس از امیرالمؤمنیــن خوانده انــد؟ )ارشــاد القلــوب 

یــه بیــش  کــه وجــودش بــر معاو گفــت در بــارۀ شــیرمردی  دیلمــی: ٢٠١/٢ ]ص٣٨٠[( مــن چــه توانــم 

گــران می نمــود و یــاران او، اعــم از شــجاع و بــزدل را بــه بیــم می افکنــد  از همــۀ آفریــدگان خــدا 

ی ســهمگین تر بــود؛ و در روز  و از ســپاهی انبــوه و لشــکری بــا صدهــزار جنگجــو، در نظــر و

کــه پیش گیرنــدۀ ســپاه  کــس  گــر آن  گفــت: »بــه خداونــد ســوگند! ا یــه در بــارۀ او  صّفیــن، معاو
کرد.«1 فیل بود، قیس را بازندارد، او فردا همۀ ما را نابود خواهد 

او  ویژگــی  از همیــن  دورۀ علــی؟ع؟  در  هــم  و  پیامبــر؟ص؟  روزگار  در  هــم  ی  عملکــرد و

حکایــت دارد. نمونه هــای برتــر ایــن عملکــرد در روزگار رســول خدا؟ص؟ را در جلوه گاه هــای 

بــدر و فتــح ]مّکــه[ و حنیــن و احــد و خیبــر و نضیــر و احــزاب می تــوان دیــد. او، خــود، سراســر 

1. مآخذ همۀ این مطالب، به خواست خداوند خواهد آمد.
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ــت: ــمرده اس ــش برش ــعر خوی ــرد را در ش ــن عملک ای
خ داد، حاضــر بودیــم و نیــز در  کــه فتــح مکــه ر کــه آن گاه  کســانی  همانــا ماییــم، همانــا ماییــم 

ــاره در  ــد؛ و دوب ــکن _ و ُاُح ــر ش کم ــخت و  ــگ س ــان جن ــدر _ هم ــس از ب ــن، پ ــر و حنی ــرد خیب نب

نبــرد بــا »بنی نضیــر«.

همـۀ  در  »او  گویـد:  ]ص٣٣4[  الّشـیعه  طبقـات  فـی  الّرفیعـة  الّدرجـات  صاحـب  مـا،  سـرور 

میادیـن بـا پیامبـر همـراه بـود و پرچم انصار را بر دوش می کشـید. در روز فتح مّکه، پیامبر؟ص؟ 

یـخ بغـداد: ١٧٧/١(  گرفـت و بـه او سـپرد.« خطیـب بغـدادی )تار ی، سـعد،  آن پرچـم را از پـدر و

یخ  ی در برخـی از غزوه هـای رسـول خدا، پرچـم ایشـان را حمـل می کـرد.« در تار گفتـه اسـت: »و

ی  یـخ ابن اثیـر )١٠6/٣ ]٣54/٢[( آمـده اسـت: »و األمـم و الملـوک طبـری ]55٢/4[ و الکامـل فـی الّتار

همراه رسـول خدا؟ص؟ پرچمداری می کرد و از صاحب نظران و دلیران بود.« نیز در اإلسـتیعاب 

ینـی  َز تألیـف  الّنبوّیـه  الّسـیرة  حاشـیه اش:  در  و   ]٨٢/٣[  ٩٣/٣ الحلبّیـه:  الّسـیرة  ]١٢٨٩/٣[؛   5٣٧/٢(

گـزارش شـده اسـت: »قیـس در فتـح مّکـه، پرچـم پیامبـر را از  َدْحـالن: ٢65/٢ ]٨٧/٢[( چنیـن 

گشـت. رسـول خدا؟ضر؟ علی را فرسـتاد تا پرچم را از پدر قیس  پدر خویش سـتاند و پرچمدار 

کرد.« بگیرد و به فرزندش بسپارد؛ و علی هم چنین 

و اّمـا عملکـرد او در روزگار علـی؟ع؟ : وی امیرالمؤمنیـن را بـه نبـرد بـا معاویـه و دشـمنانش 

تشـویق می نمـود و می گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! در سراسـر زمیـن، هیـچ کـس بـرای زمامـداری 

بـر مـا از تـو محبوب تـر نیسـت؛ زیـرا تـو بـرای مـا آن سـتاره ای هسـتی کـه از آن راه می یابیـم؛ تـو آن 

 مأمنـی کـه بـه آن پنـاه می بریـم؛ و اگـر تـو را از دسـت دهیـم، هرآینـه زمین و آسـمانمان تیـره گردد. 

و امـا، بـه خداونـد سـوگند! اگـر بـه معاویـه فرصـت نیرنـگ دهـی، به مصـر روی می کنـد و یمن را 

تبـاه می سـازد و بـه عـراق طمـع مـی ورزد؛ و بـا او گروهی از اهـل یمن همراهند کـه ]خون خواهی[ 

 قتـل عثمـان، بـا دل و جانشـان درآمیختـه و بـه جـای علـم و یقیـن و خیـر، بـه گمـان و شـک 

و هـوای نفـس بسـنده کرده انـد. پـس بـا اهـل حجـاز و عـراق حرکـت کـن و چنـان در تنگنایـش 

قـرار ده کـه راه نفسـش بنـد آیـد و احسـاس ناتوانـی و نومیـدی کنـد.« علـی فرمـود: »بـه خداونـد 

سوگند! ای قیس؛ نیکو و زیبا سخن گفتی.« )األمالی شیخ: ص٨5 ]ص٧١6[(
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کدامــن و عّمار بن یاســر به کوفه گســیل نمود  پــس علــی؟ع؟ او را همــراه فرزنــدش حســن پا

ی فراخوانند. در آن جای، حســن؟ع؟ و عّمار خطبه خواندند  تا مردم آن ســرزمین را به یاری و

کار  گــر در  گفــت: »ای مــردم! ا و ســپس قیــس برخاســت و پــس از ســپاس و ســتایش خداونــد، 

یــم، علــی ســزاوارترین مــردم بــه آن اســت؛ و ایــن بــه ســبب ســابقه  ی  آور  خالفــت بــه شــورا رو

ی ســرباز زنــد، قتلــش حــالل  کــه از خالفــت و کــس هــم  و هجــرت و دانــش او اســت. هــر 

ی بیعــت  ــا و گشــت و آن دو ب ــر آن دو تمــام  کــه حّجــت ب اســت؛ چــه رســد بــه طلحــه و زبیــر 

ی پرداختنــد.« کردنــد، اّمــا بــا حســدورزی بــه خلــع و

یدنـد.  ایـن دعـوت شـتاب ورز بـه خطبـه برخاسـتند و در اجابـت  کوفـه  سـپس سـران 

گفـت: )د.4٠([  عمـرو  بـن  ]قیـس  نجاشـی 

کــه علــی و فرزنــدان پیامبــر  ــد نصیــب و بهــرۀ  مــا ســاخت، خشــنودیم؛ چــرا  ــه آن چــه خداون ب

گشــتند. خــدا، محمــد، نصیــب مــا 

کــه بــر دســتانش از روی عشــق  گرامــی!« در حالــی  گفتیــم: »خــوش آمــدی و مقدمــت   بــه او 

و موّدت بوسه می زدیم.

بـه آن چـه مایـۀ رضـا و خشـنودی تو اسـت، مـا را فرمان ده؛ که با نیزه های بلند و شمشـیرهای 

گوییم؛ ُبران و َپهن، به آنچه خوشنودت سازد پاسخ 

که سروری اش  که را بر ما سروری دهی، بی چون و چرا بپذیریم، هر چند آن  و نیز سروری هر 

داده ای، دارای سروری نباشد.

گر آنچه می خواهی  گر به آن چه دلخواهت است دست یابی، پس ما نیز همان را خواهیم و ا ا

کوتاهی ما نیست. دست یاب نشود، بی گمان از روی تعّمد و 

گفت: کوفه پاسخ مثبت دادند، قیس بن سعد  چون اهل 

خداونـد امـروز یـاری و نصـرت را پـاداش اهـل کوفـه قـرار دهـد؛ چـرا که امـام را پاسـخ گفتند و به 
گذاشـتند، اعتنـا نکردند؛1 کـه یاری امام را وا دسـت کشـیدن از یـاری کسـانی 

کـه بـه ضـرورت شـعری، »هـای« آن حـذف شـده اسـت. از ایـن رو  گویـا »لـم یأَبهـوا« بـوده  1. در متـن، »لـم یأبـوا« آمـده، ولـی 
بیـت بـر اسـاس واژۀ دوم ترجمـه شـد. )ن.(
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گام زنــد، از میــان پــا برهنــگان و پای پــوش  کــه بــر زمیــن  کســی اســت  گفتنــد: »علــی بهتریــن  و 

داران. مــا بــه جــای پیمان شــکنان، او را بــه امامــت برگزیــده و بــدان خشــنودیم.«

کشــیدند و شــتربان،  آن دو )= طلحــه و زبیــر( بــه عمــد همســر پیامبــر را از خانــه اش بیــرون 

ُحدی خــوان وی را ســوار بــر شــتر ]بــه ایــن ســو و آن ســو[ می رانــد.

کــه انصــاف هــم ایــن نبــود؛   ســفارش پیامبرتــان ]در بــارۀ همســرانش[ چنیــن نبــود، همچنــان 

و این چه نمونۀ بزرگی ]از نابکاری[ آن دو است!

ناحــّق  آرزوهــای  خداونــد  می مانــد؟  باقــی  گوینــده ای  از  ســخنی  رفتــار،  ایــن  از  پــس   آیــا 

کند و از خیر دور بدارد! و عذرهای ناموّجه را لعنت 

چنیــن اســت گــزارش شــیخ الّطائفــه در األمالــی تألیــف فرزنــدش )ص٨٧ و ٩4 ]ص٧١٩ 

و ٧٢٠[(. شــیخ مــا، مفیــد )الّنصــرة لســّید العتــره ]ص١٣٣[( ایــن خبــر را گــزارش کــرده و آن ابیــات 

ّی دال ]= ابیاتــی کــه شــیخ طوســی آن هــا را از نجاشــی می دانــد[ را بــا  نخســت بــا حــرف رو

قــدری تغییــر و افــزوده، بــه قیــس بــن ســعد نســبت داده اســت. گــزارش او چنیــن اســت: »چــون 

حســن؟ع؟ و عّمــار و قیــس بــه کوفــه درآمدنــد و مــردم آن ســرزمین را بــه حرکــت بــرای نبــرد 

فراخواندند ... قیــس بــن ســعد _ رحمــه اهلل _ برخاســت و گفــت: ›ای مــردم! اگــر در کار خالفــت 

بــه شــورا روی آوریــم، امیرالمؤمنیــن ســزاوارترین مــردم بــرای آن اســت؛ زیــرا نــزد رســول خدا 

جایگاهــی ویــژه داشــته اســت. هــر کــس از ایــن امــر ســرباز زنــد، قتلــش حــالل اســت؛ چــه رســد 

بــه طلحــه و زبیــر کــه حجــت بــر آن دو تمــام گشــت و آن دو بــه میــل خویــش بــا وی بیعــت کردنــد 

و ســپس بــا حســدورزی و دشــمنی، خلعــش نمودنــد. اینــک علــی اســت کــه همــراه مهاجریــن 

و انصار به سوی شما آمده است.‹ سپس چنین سرود:
کــه علــی و فرزنــدان  بــه آن چــه خداونــد نصیــب و بهــرۀ مــا ســاخت، راضــی و خشــنودیم؛ چــرا 

پیامبــر، محمــد، نصیــب مــا شــدند.

گرمــی! دســتانمان را از روی عشــق و مــوّدت بــه  گفتیــم: ›خــوش آمدیــد! مقدمتــان  بدیشــان 

سوی شما دراز می کنیم.‹

ــرادرش طلحــه نیــز امــروز  ــه ســوی ب ــزد مــا هیــچ حرمتــی نیســت و ب ــِر پیمان شــکن ن ــرای زبی ب

هیــچ دســتی بــه دوســتی و حّق شناســی دراز نخواهــد شــد.
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زادۀ مصطفی و وصّی او به سوی شما آمده اند و شما هم _ خدای را سپاس _ از هرگونه بزدلی 

و ناتوانی به دورید.

که مایۀ امیدند و با سواران و نیزه های بلند و شمشیرهای  میان شما، به پاخاستگانی هستند 

بران و پهن، به سوی میدان نبرد روانه شوند.

که به  که وی او را به خود نزدیک سازد، بی چون و چرا سروری خواهد یافت؛ هر چند آن  هر 

سروری پذیرفتیم، خود دارای سروری نباشد.

گر آن چه دوست داریم،  گر آن چه ما دوست داریم، همان پیش آید، همان را خواهانیم؛ و ا ا

کوتاهی ما نیست.« دست یاب نشود، از روی تعّمد و 

قیـس در همـۀ ایـن صحنه هـا، بـا بزرگـی و شـکوه و شـوکت بسـیار رفتـار می کـرد، چنـان 

ک می سـاخت و تن هـا را بـه لـرزه می افکنـد.  کـه دلهـا را می لرزانـد و جنـگاوران را بیمنـا

ُمنذر بن جارود در وصف دسته های مجاهدان همراه امیرالمؤمنین در زاویه1 که خود شاهد 

که جامه ای  گوید: »سپس جنگاوری سوار بر اسبی به رنگ طال بر ما برگذشت، حال آن  بوده، 

سپید بر تن و سربندی سپید و عمامه ای زرد بر سر داشت و کمان بر دوش، شمشیر آویخته، گام بر 

زمین می کشید. همراهش هزار تن روان بودند که بیش تر، سربندهاشان زرد و سفید بود و پرچمی 

 زرد داشتند. گفتم: ›این کیست؟‹ گفتند: ›این قیس بن سعد بن ُعباده است، همراه با انصار 

هب: ٨/٢ ]٣٧٧/٢[(
ّ

و فرزندانشان و دیگر کسان از قحطان.‹« )مروج الذ

که با  گردد، مهاجرین و انصاری را  چون امیرالمؤمنین خواسـت به سـوی شـامیان روان 

ی بودنـد، فراخوانـد و پـس از سـپاس و سـتایش خداونـد فرمـود: »اّمـا بعد؛ همانا شـما افرادی  و

مـا عـزم  رفتارتـان مبـارک اسـت.  و  کار  کـه  گفتـار حـق هسـتید  و  برتـر  بـا خـرد  خجسـته رأی 

کنیـد.«  یـم. پـس رأی خیرخواهانـۀ خویـش را ابـراز  حرکـت بـه سـوی دشـمن خـود و شـما را دار

قیـس بـن سـعد برخاسـت و پـس از سـپاس و سـتایش خداونـد، گفـت: »ای امیرالمؤمنین! ما 

را شـتابان بـه سـوی دشـمنمان روان کـن و در ایـن کار درنـگ منمـا. به خداوند سـوگند! جهاد 

1. جایی نزدیک بصره و آباد ی ای میان واسط و بصره بر ساحل دجله.
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بـا آنـان بـرای مـن محبوب تـر از جهـاد بـا ]کافـران[ تـرک و روم اسـت؛ زیـرا ایشـان در دیـن خـدا 

کـه  حیلـه می ورزنـد و اصحـاب محّمـد؟ص؟ از مهاجریـن و انصـار و پیـروان ایشـان بـه نیکـی را 

شـکنجه  و  حبـس  بـه  گیرنـد،  خشـم  کسـی  بـه  چـون  و  می دارنـد  خـوار  خداوندنـد،   اولیـای 

بـه  گرفتـارش می کننـد و امـوال مـا را بـرای خـود حـالل می شـمارند و  و محرومّیـت و تبعیـد 

گمان خویش، ما را َبرده به شمار می آورند.« )وقعة صّفین: ص5٠ ]ص٩٣[(

گویــد: »چــون علــی بــن ابی طالــب پرچم هــا را بــرای جنــگ  نیــز صعصعــة بــن صوحــان 

کــه از هنــگام وفــات ایشــان آشــکار نشــده بــود،  صّفیــن برمی بســت، پرچــم رســول خدا؟ص؟ را 

ی ســپرد.  بیــرون آورد و آن را بربســت و قیــس بــن ســعد بــن ُعبــاده را فراخوانــد و آن پرچــم را به و

گریســتند. آن گاه، قیــس  گردآمدنــد و چــون پرچــم رســول خدا؟ص؟ را دیدنــد،  یــان  انصــار و بدر

بــن ســعد چنیــن ســرود:

ِگـرد آن بودیـم ]و می جنگیدیـم[ و جبرئیـل هـم در آن  ِگردا ایـن پرچمـی اسـت که همـراه پیامبـر 

حـال، مـدد و یـاور مـا بود.

کـه انصـار، نزدیـکان و محرمـان رازش باشـند، زیـان نخواهـد دیـد، هـر چنـد جـز آنـان هیـچ  هـر 

یـاوری نداشـته باشـد.

کننـده دستشـان بـه شمشـیر آختـه دراز شـود و چنـدان  کـه چـون نبـرد  ایشـان مردمانـی هسـتند 

کنـد تـا آن شـهر مـورد یـورش را بگشـایند.« نبـرد 

کر )تاریــخ مدینــة دمشــق: ٢45/٣ ]٣46/٣[(؛ ابن عبدالَبــّر )اإلســتیعاب: 5٣٩/٢  ایــن را ابن عســا

]١٢٩٢/٣[(؛ ابن اثیــر )ُاْســد الغابــه: ٢١6/4 ]4٢6/4[(؛ و خطیــب خوارزمــی )المناقــب: ص١٢٢ ]ص١٩5[( 

ــد.1 کرده ان ــزارش  گ

یـه سـخت شـد، عمـرو بن عاص و بسـر بن ارطاة و عبیـداهّلل بن عمر بن  کار بـر معاو چـون 

خّطـاب و عبدالّرحمـن بـن خالـد بـن ولیـد را فراخوانـد و بـه آنـان گفـت: »مردانـی از اصحـاب 

کــه مربــوط بــه  کــرده، حــال آن  1. شــیخ مــا، مفیــد ]کتــاب الجمــل: ص١٨٣[ ضمــن وقایــع نبــرد جمــل، ایــن ابیــات را یــاد 
جمــل نیســت.
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کرده اند، از جمله: سـعید بن قیس در َهْمدان، اشـتر در قوم خودش،  علی مرا به اندوه دچار 

و ِمْرقـال _ هاشـم بـن ُعْتَبـه _ و َعـدّی بـن حاتـم و قیـس بن سـعد در انصـار. همانا مـردم یمن با 

کـه از قریـش بـه شـمار  کـه مـن بـه جـای شـما  کردنـد، تـا آن جـا  جـان خویـش، از شـما مراقبـت 

کفایتیـد.  کارآمـد و با کـه شـما افـرادی  یـد، شـرمنده شـدم. مـن خواسـتم مـردم بداننـد  می رو

کار را بـه مـن  کـرده ام. پـس ایـن  اینـک هریـک از شـما را در برابـر هریـک از آن مـردان آمـاده 

خـود  را  قومـش  و  قیـس  بـن  سـعید  »فـردا  گفـت:  اسـت.«  تـو  بـا  »اختیـار  گفتنـد:   وانهیـد.« 

گیـر؛ و تـو ای کـرد. تـو ای عمـرو! یـک چشـِم بنی زهـره _ ِمْرقـال _ را بـر عهـده   کفایـت خواهـم 

 ُبسـر، قیـس بـن سـعد را؛ و تـو ای عبیـداهّلل، اشـتر نخعـی را؛ و تـو ای عبدالّرحمـن بـن خالـد، 

یک چشـِم طـّی، یعنـی َعـدّی بـن حاتـم را. هـر یـک از شـما بایـد پیشـاپیش سـواره نظام قـرار 

کار را در پنـج روز، بـه نوبـت، بـرای هریـک از  کنـد.« پـس ایـن  گیـرد و دشـمن را از آنـان دور 

ایشان تعیین نمود.

گرفــت و بــا قیــس بــن ســعد، همــراه  در روز ســوم، بســر بــن ارطــاة در میــان ســواره نظام قــرار 

گشــت و جنگــی ســخت میــان ایشــان درگرفــت. قیــس هماننــد  جنــگاوران انصــار، رو بــه رو 

گشــت.  کــه آن را هیــچ نرنجاننــد و ســوارش نشــوند و بــار بــر آن ننهنــد، پدیــدار  شــتری نجیــب 

ی چنیــن رجــز می خوانــد: و
کـه »عبـاده« زینت بخـش نـام او اسـت و همـۀ خزرجیـان، مردانـی  مـن فرزنـد سـعدم؛ همـان 

بـزرگ و سـرورند.

فـرار از میـدان کارزار، عـادت مـن نیسـت. فـرار بـرای جوانمرد، چنـان گردن آویزی ننگین اسـت 

]کـه از وی جدا نشـود[.

پـروردگارا!1 تـو خـود مـرا بـه ]سـعادت[ شـهادت برسـان! کشـته شـدن ]در راه خدا[ از هم آغوشـی 

کی بر َمسند ]سروری[ تکیه زنم و آرام نشینم؟ با دوشیزگان نازک تن، بهتر است. تا 

ی آمـد، در  ی بـه سـپاه بسـر یـورش آورد. بسـر پـس از زمانـی دراز بـه میـدان و آن گاه، و

1. در مناقــب آل أبی طالــب تألیــف ابــن شــهر آشــوب ]٢٠٣/٣ [ بــه جــای »یــا رِبّ انــت = پــروردگارا  تــو خــود« »یــا ذاالجــالل 
= ای خــدای ذوالجــالل« آمــده اســت.
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می خوانـد: چنیـن  کـه  حالـی 
گرانقدرم! من ]از نسل لؤی و[ میان فرزندان غالب بن فهر، زبانزدم. من فرزند ارطاة 

کارزار بی خون خواهی، طبیعت و خوی ُبسر نیست؛ فرار و بازگشت از میدان 

کاش می دانســتم چــه  کنــد. ]چــرا از مــرگ بترســم؟[ ای  کــه نــذرم را در بــارۀ دشــمنم ادا  بــی آن 

مقدار از عمرم باقی مانده است؟

ی رفـت و او را عقـب رانـد.  ُبسـر بـا نیـزه بـه قیـس هجـوم آورد و قیـس بـا شمشـیر بـه نبـرد و

همـۀ آن سـپاه عقـب نشسـتند و قیـس برتـری یافـت. )وقعـة صّفیـن: ص٢٢6 ]ص4٢٨[(

کرده است: گزارش  نیز نصر ]بن ُمزاِحم[ )وقعة صّفین: ص٢٢٧-٢4٠ ]ص445-45٠[( 

فراخواند؛  را  انصاری  د 
ّ
مخل بن  مسلمة  و  انصاری  سعد  بن  بشیر  بن  ُنعمان   معاویه، 

گفت: »ای شما دو تن! آن  کسی را از انصار همراه نداشت. پس به آن دو  و او جز این دو تن، 

گرفته، ما را به نبرد  ک ساخته است. شمشیر بر دوش  چه از اوس و خزرج دیده ام، مرا اندوهنا

فراخواندند؛ تا آن جا که به خداوند سوگند! یاران مرا، خواه دلیر و خواه بزدل، به بیم واداشتند؛ 

چندان که به خداوند سوگند! از هر جنگاور شامی که سراغ می گیرم، می گویند که انصار وی 

رویارویی شان  به  شمشیرم  نیروی  و  تیزخشمی  با  سوگند!  خداوند  به  که  هال  کشته اند.  را 

گلویش درآویزد. سپس به  که در  خواهم رفت و در برابر هر جنگاور ایشان، دلیرمردی می نهم 

که خرما و ُطَفیَشل1 نخورده باشند.  شمار ایشان، از قریش مردانی را به سویشان می فرستم 

گرچه رسول خدا را منزل  گویند: ›ماییم انصار.‹ هرآینه به خداوند سوگند! آنان  آنان ]با غرور[ 

کار باطل تباه نمودند.« دادند و یاری نمودند، عمل حِقّ خویش را با 

ــگ  ــان در جن ــبب شتابش ــه س ــار را ب ــه! انص ی ــت: »ای معاو گف ــد و  ــم آم ــه خش ــان ب ُنعم

کــه آنــان مبــارز  نکوهــش مکــن. ایشــان در روزگار جاهلّیــت نیــز چنیــن بودنــد. و اّمــا ایــن 

کــه بــا  کــه از ایشــان همــراه بــا رســول خدا؟ص؟ دیــده ای؛ و ایــن  می طلبنــد، چیــزی اســت 

ــه قریــش  ــان ب کــه از آن ــی  ــو خــود می دان ی، ت یارویی شــان مــی رو ــه رو هم شمارشــان از قریــش ب

1. نوعی آبگوشت است.
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کــه پیش تــر رخ داده، دیگربــار ببینــی، چنیــن  گــر خواهــی همــان را  چــه رســیده اســت. پــس ا

کــن. و اّمــا خرمــا و طفیشــل: همانــا خرمــا از آِن مــا بــود؛ و چــون شــما آن را چشــیدید، همچــو مــا 

از آن خوردیــد. و اّمــا طفیشــل: ایــن غــذا از آِن یهــود بــود و مــا چــون آن را خوردیــم، بیــش از خــود 

ــد.« کــه قریــش َســخینه1 را بســیار می خورن ــه  گون ــم؛ همــان  ی آوردی ــه خــوردن آن رو ایشــان ب

ــه گــوش انصــار رســید. پــس  ــد ســخن گفت. ... ایــن ســخنان ب
ّ
ســپس مســلمة بــن مخل

قیــس بــن ســعد انصــاری، ایشــان را گــردآورد و بــه خطبــه برخاســت و گفــت: »همانــا معاویــه 

ســخنانی گفتــه کــه بــه گوشــتان رســیده و آن مــرد انصــاری هــم بــه جــای شــما پاســخش را داده 

اســت. بــه زندگانــی ام ســوگند! اگــر امــروز معاویــه را ســخت خشــمگین کرده اید، دیــروز هم چنین 

بــود؛ و اگــر در اســالم خــون خویشــاوندان و کســانش را ریزیــد، در دوران شــرکش هــم چنیــن کردیــد. 

بزرگ تریــن گنــاه شــما در نظــر او ایــن اســت کــه ایــن دیــن را کــه بــر آنیــد، یــاری نموده ایــد. پــس امــروز 

چنــان سختکوشــی کنیــد کــه تــالش دیروزتــان را از یــاد وی ببریــد؛ و فــردا چنــان ســخت بکوشــید 

کــه تــالش امروزتــان را از یــاد وی ببریــد. شــما بــا ایــن پرچمیــد که در ســمت راســتش جبرئیــل و در 

ســمت چپــش میکائیــل می جنگیدنــد؛ و آنــان بــا پرچم ابوجهــل و احــزاِب ]کافر[نــد. و اّما خرما: 

مــا آن را نخســت بــار نکاشــتیم؛ اّمــا در بهــره وری از  آن، بــر کســانی کــه آن را می کاشــتند، پیشــی 

گرفتیــم. و اّمــا طفیشــل: اگــر ایــن غــذا از آِن مــا بــود، بــه آن مشــهور می شــدیم، چنــان کــه قریــش را 

سخینه گفته اند.«

آن گاه، قیس در این باره چنین سرود:
گـــزاف[ در بـــارۀ جنـــگ  کـــه مـــا دور شـــویم، از جســـت و خیـــز ]و الف و   ای فرزنـــد هنـــد! آن گاه 

دست بدار!

بـه  گاه خواسـتی  هـر  پـس  دیـده ای.  را[  مـا  ]جنـگاورِی  کـه پیش تـر  مـا همان هایـی هسـتیم 

ـرد و غبـار میـدان بـه مـا نزدیـک شـو!
َ

گ کـه خواهـی، زیـر  همـراه هـر 

کـه بـه اسـتعاره، ایشـان را  گـردد. قریـش ایـن غـذا را بسـیار می خورده انـد، چنـدان  کـه از آرد و روغـن فراهـم  1. غذایـی اسـت 
سـخینه می گفتند.
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گر خواهـی، تک به  گـروه خـود بـه میـدان آییـم، همـان گونه با جمـع تو رویارو شـویم. و ا گـر بـا  ا

تک، افراد را به سـویت روانه سـازیم.

تـو میـان لشـکریانت، بـا مـا رویـارو شـو! مـا نیـز با جمـع خزرجیـان به سـویت آییم و هـر دو گروه، 

پدرانمـان را بخوانیـم1 ]و بـا نـام آن هـا به جنـگ پردازیم[.

کار جنگ  گیر؛ که مـا و تو را در  کـه برگزیـدی، همان را در پیش  هـر یـک از ایـن دو شـیوۀ نبـرد را 

هیچ سسـتی و نرمشی نیست.

گـرد و غبـار میـدان فـرو ننشـیند تا، سرنوشـت جنگ روشـن شـود؛  کـه[  سـپس ]چنـان بجنگیـم 

یا به سود ما و یا به زیان ما.

کـه در جسـت و جویـش هسـتیم2، در همیـن بامـداد بیابیـم! و خداونـد  کاش آن چـه را  ای 

چشم هایی را به شهادت روشن سازد!

خ داد، حاضر بودیم و نیز در نبرد خیبر  همانا ماییم، همانا ماییم کسانی که آن گاه که فتح مکه ر

و حنین، پس از بدر _ همان جنگ سخت و کمر شکن _ و ُاُحد؛ و دوباره در نبرد با بنی نضیر.

کامـی شـما[  گزنـد شـما در امـان ماندیـم و ]بـا نا کـه مـا از  در روز احـزاب، مـردم دیدنـد و دانسـتند 
آسـودگی خاطـر یافتیم.3

گفـت: »در بـارۀ  یـه رسـید، عمـرو بـن عـاص را فراخوانـد و  گـوش معاو ی بـه  چـون شـعر و
کـه بیـم بدهی، ولی ناسـزا  گویی بـه انصـار چـه رأیـی داری؟« گفـت: »رأی مـن آن اسـت  ناسـزا
گر قصد نکوهش ایشـان را داری، خودشـان را  نگویـی. در بـارۀ آنـان چـه می خواهـی بگویی؟ ا

کن، نه اصل و نسبشان را.« نکوهش 

یـه گفـت: »سـخنور انصـار، قیـس، هـر روز بـه خطبـه خوانـی می پـردازد و بـه خداوند  معاو

کـه همـان کس که لشـکر فیـل را بازداشـت، او  کـرد، مگـر آن  ک خواهـد  سـوگند! فـردا مـا را هـال

را بـازدارد. پـس چـاره چیسـت؟« گفـت: »چـاره، تـوکل اسـت و صبر.«

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر  1. در متـن »تدعـو« آمـده ولـی در شـرح نهـج البالغـۀ ابـن ابـی الحدیـد، »ندعـو« آمـده 
گرفـت. )ن.( همیـن اسـاس صـورت 

گویـا »نطلـب« درسـت باشـد و ترجمـه بـر همیـن اسـاس صـورت  2. در متـن و در شـرح نهـج البالغـه »تطلـب« آمـده، ولـی 
گرفـت. )ن.(

3. ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه: ٢٩٧/٢ ]٨6/٨[( شش بیت از این شعر را با قدری اختالف آورده است.
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کـرد، از جملـه:  یـه نـزد مردانـی از انصـار پیـک فرسـتاد و ایشـان را سـرزنش  آن گاه، معاو

عقبـة بـن عمـرو، ابومسـعود، َبـراء بـن عـازب، عبدالّرحمـان بـن ابی لیلـی، خزیمـة بـن ثابـت، 

یـد بـن ارقـم، عمـرو بـن عمرو، و حجاج بن ُغزّیه. اینان کسـانی بودنـد که در آن جنگ، دیدار   ز

کره نماینـد. همۀ آنان  کـه با قیس بن سـعد مذا یـه از آنـان خواسـت  و مالقـات می کردنـد. معاو

ی  یـه قصـد دشـنام دهی بـه مـا را نـدارد؛ پـس تـو نیـز از دشـنام و گفتنـد: »معاو نـزد قیـس آمـده، 

خـودداری کـن.« گفـت: »کسـی چـون مـن، اهـل دشـنام دهی نیسـت؛ اّمـا مـن تـا لحظـۀ دیـدار 

یه بازنمی ایسـتم.« خداونـد، از جنـگ بـا معاو

یه در آن سـپاه  که معاو کرد  گمان  صبحگاهان لشـکر به حرکت درآمد و قیس بن سـعد 

ی بزد و دید که کسـی  ی شـباهت داشـت، یورش برد و با شمشـیر بر و که با و اسـت. به مردی 

ی شـباهت داشـت، حمله آورد و او را ضربت زد.  که با و یه اسـت. دیگربار به کسـی  جز معاو

سـپس بازگشـت، حال آن که چنین می سرود:
کـردی چـون بـادی بـر  گو بـه مـن، بگوییـد: »همـۀ آنچـه بـدان تهدیـد  بـه معاویـه، ایـن ناسـزا

هـوا و بـی اثـر بـود.

گـذار و[ خـودت بـه  کـه چـون سـگ پـارس می کننـد، ترسـاندی! ]ایـن را وا گزنـد مردمـی  مـا را از 

گذشـتگان بـدکار! سـوی مـن آی؛ ای فرزنـد 

کـه در شـبی زمسـتانی بـه دنبـال ابرهـا مـی َدَود و بدان هـا پـارس  همچـون سـگی پیـر و ناتـوان 

کنـی.« می کنـد تـو نیـز چنیـن 

کنید.« گاه این مرد را دیدید، بدی هایش را برایش بازگو  گفت: »ای شامیان! هر  یه  معاو

یـه دشـنامی زشـت بـه قیـس بـداد و انصـار را نیز  )چـون دو لشـکر ازهـم جـدا شـدند، معاو

کـه به سـوی قوم خود  یـه خشـم گرفتنـد و بـر آن شـدند  ناسـزا گفـت.(1 ُنعمـان و مسـلمه بـر معاو

یـه آنـان را راضی سـاخت ]تـا بمانند[. بازگردنـد؛ اّمـا معاو

کــه  ی را نکوهیــده، از او بخواهــد  یــه از ُنعمــان خواســت تــا نــزد قیــس رفتــه، و ســپس معاو

1. این جمله از ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه ]٨٧/٨[( است.
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گفــت: »ای قیــس! مــن ُنعمــان  گرفــت و  کنــد. ُنعمــان بــرون آمــد تــا میــان دو لشــکر قــرار  صلــح 

گفــت: »ای  کارت چیســت؟« ُنعمــان  گفــت: »هــان ای ابن بشــیر!  بــن بشــیر هســتم.« قیــس 

ــما  ــا ش ــندد، ب ــز می پس ــود نی ــرای خ ــه ب ک ــان  ــزی فراخواندت ــه چی ــه ب ک ــس  ک ــه آن  ــس! هرآین قی

کــه در روز قتــل عثمــان )= یــوم الــّدار(  گــروه انصــار! آیــا نمی دانیــد  یــده اســت. ای  انصــاف ورز

کشــتید و اســبان خــود را  ی دچــار خطــا شــدید و در روز جمــل، یارانــش را  در یــاری نکــردن و

کــه دیــروز عثمــان را تنهــا نهادیــد،  گــر شــما  بــرای مبــارزه بــا شــامیان بــه ســوی صّفیــن راندیــد؟ ا

کــرده بودیــد. اّمــا شــما حــق  امــروز هــم از یــاری علــی دســت برمی داشــتید، بــه مســاوات عمــل 

کــه هماننــد دیگــر  کردیــد. ســپس بــه ایــن هــم خشــنود نشــدید  را تنهــا نهادیــد و باطــل را یــاری 

گشــتید و مبــارز طلبیدیــد و آن گاه، هیــچ  مــردم باشــید؛ بلکــه در میــدان جنــگ نمایــان 

ی آســان نمودیــد و بــه او  کــه شــما ســختی را بــر و یــدادی1 بــرای علــی پیــش نیامــد، جــز آن  رو

کــه شــما خــود  گرفتــه  وعــدۀ پیــروزی دادیــد. هرآینــه ایــن جنــگ از مــا و شــما تلفــات بســیار 

دیده اید. پس در باقیماندۀ مردم، از خداوند پروا نمایید.«

گفتـاری جـرأت ورزی.  گمـان نمی کـردم بـر چنیـن  گفـت: »ای ُنعمـان!  قیـس خندیـد و 

کـرده، نتوانـد بـرادرش را دلسـوزانه انـدرز دهـد؛ و بـه  کـه بـه خویشـتن خیانـت  کـس  همانـا آن 

گـر  کـه از عثمـان یـاد نمـودی: ا خداونـد سـوگند! تـو خیانـت ورز و گمـراه و گمراه گـری. اّمـا ایـن 

ی  کـه تـو از و گیـر: عثمـان را کسـی کشـت  خبرهـا تـو را کفایـت می کنـد، یـک خبـر نیـز از مـن فرا

که از تو بهتر اسـت. و اّما اصحاب جمل: ما با ایشـان  کسـی یاری او را وانهاد  بهتر نیسـتی؛ و 

گـر همـۀ  یـه: پـس بـه خداونـد سـوگند! ا کـه پیمـان شکسـتند. و اّمـا معاو ی جنگیدیـم  از آن رو

ی خواهند جنگید. و اّما این سـخن تو که ما همانند  گیرنـد، بـاز انصـار بـا و گـرد او را فرا عـرب 

کـه بـا رسـول خدا همـراه بودیـم و بـا  دیگـر مـردم نیسـتیم: مـا در ایـن نبـرد حاضریـم، همچنـان 

ی شمشـیرها؛ و بـا گلوهامـان پیشـاپیش نیزه ها قرار می گرفتیـم؛ تا آن گاه که  ی هامـان فـرارو رو

را خـوش نمی آمـد.  کافـران  کـه  آن  گشـت، حـال  گیـر  فرا و  امـر خداونـد چیـره  و  فراآمـد   حـق 

گرفتاری ای.« 1. در شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید ]٨٨/٨[ آمده است: »هیچ 
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کـه آزادشـده یـا عـرب  کسـی را می یابـی  یـه،  گـرد معاو گردا کـه آیـا  و لکـن، ای ُنعمـان! بنگـر 

پیـروان  و  انصـار  و  مهاجریـن  کجاینـد  کـه  بنگـر  نباشـد؟  فریفته شـده  یمنـِی  یـا  بادیه نشـین 

کـه آیـا جـز تـو و همـراه حقیرت،  ایشـان بـه نیکـی کـه خداونـد از آنـان خشـنود اسـت؟ نیـز بنگـر 

یـه هسـت؟ و شـما دو تـن هـم، بـه خداونـد سـوگند! نه در بـدر بودید و  کسـی ]از انصـار[ بـا معاو

یـد و نـه آیـه ای از قرآن در شـأن شـما اسـت.1  نـه در ُاُحـد؛ و نـه در مسـلمانی پیشـینه ای دراز دار

گر تو در میان ما فتنه انگیزی، پدرت نیز چنین می کرد.« به زندگانی ام سوگند! ا

سپس قیس در این باره چنین سرود:
کـه بـا حرکتـی رقص گونـه ]بـه سـوی مّکـه[ راه می سـپارند و سـوارانی ژولیده  سـوگند بـه شـترانی 

و غبارآلـود بـا چشـمانی گودافتـاده بـر آن هـا نهیـب می زنند!

کـه بـا وی در  کسـی  ـد و نـه ُنعمـان بـن بشـیر، اثـر شمشـیرهای مـا را بـر آن 
َ
نـه َمسـلمة بـن ُمخّل

نکرده انـد. فرامـوش  جنگیـم، 

گرفته انـد و ایـن امر آشـکار ]مایۀ عبرتی[ بسـنده  ولـی آن دو، ایـن امـر دیدنـی و آشـکار را نادیـده 

کاش این ]عبرت[ برای آن دو سود می داشت! است. و ای 

آن گاه، علی؟ع؟ قیس بن سعد را فراخواند و او را به نیکی ستود و بر انصار ساالری اش داد.2

بنـدگان  گفـت: »ای  آنـان  بـه  و  بیـرون شـد  بـه سـوی خـوارج  نیـز قیـس  نهـروان  نبـرد  در 

ید ]تـا قصـاص شـوند[ و در ایـن امـر  کـه مـا در پـی آن هاییـم، بـه مـا سـپار کسـانی را  خداونـد! 

کـه از آن بیـرون رفته ایـد، دوبـاره درآییـد و بـرای نبـرد بـا دشـمن مـا و دشـمن خـود، بـه سـوی مـا 

گـران را مرتکـب شـده اید: بـه مشـرک بودن مـا گواهی داده ایـد؛ حال آن  بازگردیـد. شـما عملـی 

کـه شـرک سـتمی اسـت بـزرگ؛ و خـون مسـلمانان را می ریزیـد و ایشـان را مشـرک می خوانید.«

گشـته؛ و از شـما  گفـت: »همانـا حـق بـرای مـا آشـکار  ی  عبـداهّلل بـن شـجرۀ سـلمی بـه و

یـد.« قیـس گفـت: »مـا در  کـه کسـی چـون عمـر را بـرای مـا بیاور کـرد، مگـر آن  ی نخواهیـم  پیـرو

1. تا این جای را ابن ُقَتیبه )االمامة و السیاسه: ٩4/١ ]٩٧/١-٩٨[( نیز آورده است.

گزارش نصر بن ُمزاِحم )کتاب صّفین ]ص44٩[( در این جا پایان می یابد.  .2
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کسـی را جـز علـی نمی یابیـم؛ آیـا شـما همچـو او را میـان خـود می یابیـد؟«  میـان خـود، چنیـن 

کت  کـه جان های خویـش را به هال گفتنـد: »نـه.« گفـت: »شـما را بـه خداوند سـوگند می دهم 

کـه فتنـه برشـما چیره گشـته اسـت.« نیفکنیـد. هرآینـه جـز ایـن نمی بینـم 

یخ ابن اثیر )١٣٧/٣ ]٢/4٠4[( یخ األمم والملوک طبری )4٧/6 ]٨٣/5[(؛ الکامل فی الّتار )تار

و اّمـا عملکـرد او پـس از روزگار پیامبـر؟ص؟ و علـی؟ع؟ : در دورۀ نـوادۀ رسـول خدا؟ص؟ 

بـا  بـرای نبـرد  کـه امـام؟ع؟ سـپاهش را  بـود و آن گاه  بـا ایشـان  _ سـام اهلل علیـه _ ،  امـام مجتبـی 

ی فرمـود: »ای  شـامیان آمـاده فرمـود، عبیـداهّلل بـن عّبـاس بـن عبدالمّطلـب را فراخوانـد و بـه و

یـان شـهر ]کوفـه[ را روانـه نمـوده ام  پسـرعمو! مـن همـراه تـو ١٢٠٠٠ تـن از جنگجویـان عـرب و قار

کـه هـر یـک تـن از ایشـان در برابـر گروهـی از سـپاهیان تـاب ایسـتادگی دارد. پس آنـان را با خود 

حرکـت ده و بـا ایشـان بـه مـدارا و خوشـرویی رفتـار نمـا و در برابرشـان فروتن بـاش و در مجلس 

امیرالمؤمنیـن  اعتمـاد  مـورد  مـردان  باقیمانـدۀ  آنـان  زیـرا  کـن؛  نزدیکشـان  خـود  بـه  خویـش 

کرانـۀ فـرات بـه حرکـت درآور تـا بـا ایشـان از فـرات بگـذری و بـه َمْسـِکن1  هسـتند. آنـان را بـر 

ی برخـوردی،  بـه و گـر  ا گـردی.  بـه رو  رو  یـه  بـا معاو ایشـان  تـا همـراه  برسـی. سـپس روان شـو 

نگاهـش دار تـا مـن هـم بـه تـو برسـم؛ و مـن شـتابان در پـی تـو روان خواهـم شـد. هـر روز بایـد بـه 

کن. و چون  من خبر دهی؛ و با این دو تن، یعنی قیس بن سـعد و سـعید بن قیس، مشـورت 

گـر چنین کرد،  یـه برخـوردی، نبـرد بـا او را آغـاز مکـن، تـا آن گاه که او بـه نبرد پردازد؛ و ا بـه معاو

یـدادی ]= مـرگ[ برایـت پیـش  آمـد، قیس بن سـعد فرمانـده خواهد  گـر رو تـو نیـز بـا او بجنـگ. ا

یـدادی ]= مـرگ[ شـد، سـعید بـن قیـس فرمانـده سـپاه خواهـد بـود.«  گـر او نیـز دچـار رو بـود؛ و ا

گشت. آن گاه، عبیداهّلل روان 

کـرد و پیـش آمـد تـا بـه آبـادی ای بـه نـام حیوضه در مسـکن رسـید و  یـه حرکـت  و اّمـا معاو

یـه  روز، معاو آن  فـردای  آراسـت.  برابـرش صـف  و در  گشـت  بـن عّبـاس مواجـه  بـا عبیـداهّلل 

که از طرف تکریت، با بغداد چند فرسنگ فاصله داشته است. 1. جایی بوده نزدیک به َاوانا در ناحیۀ دجیل 
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یارویی با ایشان پرداخت  کرد. عبیداهّلل به رو گسیل  کسانش   سپاهی را به جانب عبیداهّلل و 

یـه بـه عبیـداهّلل بـن  کـه تـا اردوگاهشـان عقـب بنشـینند. شـب هنگام، معاو کـرد  و ناچارشـان 

گـر  کار را بـه مـن سـپرده اسـت. ا عّبـاس پیغـام فرسـتاد: »حسـن بـه مـن نامـۀ صلـح فرسـتاده و 

گر چنین نکنـی، فرمان پذیر خواهی  کنـون بـه فرمانـم درآیـی، صاحـب فرمـان خواهی شـد؛ و ا ا

تـو خواهـم بخشـید  بـه  درهـم  میلیـون  یـک  مثبـت دهـی،  پاسـخ  مـن  بـه  اینـک  گـر  ا  گشـت. 

کوفه درآیی، به تو خواهم داد.« که به  و نیمی از آن را همین هنگام و نیم دیگر را آن گاه 

عبیداهّلل شبانه نزد معاویه رفت و به اردوی او درآمد. معاویه به عهد خویش با وی عمل 

کرد. افراد در انتظار بودند تا عبیداهّلل بیرون آید و این انتظار تا صبح به درازا انجامید؛ اّما هرچه 

در پی وی گشتند، او را نیافتند. قیس بن سعد بن ُعباده پیشاپیش ایشان نماز گزارد و سپس 

گفت. سپس  بد  را  او  و  کرد  یاد  از عبیداهّلل  و  فراخواند  ثبات قدم  به  را  آنان  و  خطبه خواند 

کنند و در برابر دشمن پابرجا باشند. افراد نیز فرمانش را اجابت  که صبر پیشه  فرمانشان داد 

نموده، به او گفتند: »با نام خداوند، ما را به سوی دشمنمان حرکت ده!«

قیـس ]از جایـگاه خطابـه[ فرودآمـد و آنـان را بـه میـدان کارزار کشـانید. بسـر بـن ارطـاة بـه 

کـرد و بـر عراقیـان بانـگ برآورد: »وای بر شـما! این فرماندۀ شـما ]= عبیداهّلل  ی حرکـت  سـوی و

کـرده؛  کـه صلـح  کـه بـا مـا بیعـت نمـوده و آن هـم امامتـان، حسـن، اسـت  بـن عّبـاس[ اسـت 

پـس چـرا خویشـتن را بـه کشـتن می دهیـد؟«

قیـس بـن سـعد بـه افـرادش گفت: »یکی از این دو راه را برگزینیـد: نبرد بدون وجود امام؛ 

گفتنـد: »بلکـه بـدون امـام می جنگیـم.« سـپس یـورش آورده، بـه  گمراهـی.«  یـا بیعـت همـراه 

یـه بـه قیـس بن  کـه بـه لشـکرگاه خویـش بازشـان گرداندنـد. معاو شـامیان چنـدان ضربـه زدنـد 

ی، او را به سـوی خود فراخواند. قیس در پاسـخ نوشـت:  سـعد نامه نوشـت و ضمن تطمیع و

»نـه؛ بـه خداونـد سـوگند! هرگـز مـرا نخواهـی دیـد، مگـر آن کـه میـان مـن و تو نیـزه برقرار باشـد.« 

)شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: ١4/4 ]4٢/١6-4٣[(
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گویـد: »حسـن؟ع؟ عبیـداهّلل بـن عّبـاس را همـراه ١٢٠٠٠  یـخ: ١٩١/٢ ]٢/٢١4[(  یعقوبـی )الّتار

کـرد. بـا وی قیـس بـن سـعد بـن عبـادۀ انصـاری نیـز همـراه بـود.  گسـیل  تـن بـه جنـگ معاویـه 

کند. عبیداهّلل به سـوی ناحیۀ  که به فرمان و رأی قیس عمل  حسـن؟ع؟ به عبیداهّلل دسـتور داد 

کـرد. هجـده روز  کـه خبـر قتـل علـی را دریافـت نمـود، حرکـت  جزیـره روان شـد. معاویـه آن گاه 

پـس از قتـل علـی، بـه سـوی موصـل روان گشـت و دو لشـکر بـه هـم برخوردنـد. معاویـه بـه قیـس 

بـن سـعد یـک میلیـون درهـم پیشـنهاد کـرد تـا یـا همـراه وی شـود و یـا از رویارویـی بـا او منصرف 

گـردد. قیـس آن مبلـغ را بـه وی بازگردانـد و گفـت: ›آیـا مـرا می فریبـی کـه از دینـم روی گردانـم؟‹

یـه نـزد عبیـداهّلل بـن عّبـاس هـم پیـام فرسـتاد و بـه یـک میلیـون درهـم  کـه معاو گفته انـد 

یـه  یـه پیوسـت. آن گاه، قیـس بـه نبـرد بـا معاو وعـده اش داد. او بـا ٨٠٠٠ تـن از یارانـش بـه معاو

کـه قیـس بـن  کننـد  کـه در اردوگاه حسـن شـایعه پرا یـه چنیـن دسیسـه چیـد  برخاسـت. معاو

کـه  یـه صلـح نمـوده و همـراه او شـده اسـت؛ و در اردوگاه قیـس هـم خبـر افکننـد  سـعد بـا معاو

کـرده و دعوتـش را پذیرفتـه اسـت.« یـه صلـح  حسـن بـا معاو

در اإلسـتیعاب )٢٢5/٢ ]١٢٩١/٣[( از ُعـروه نقـل شـده اسـت: »قیـس همـراه حسـن بـن علی 

کـه پـس از مـرگ علی،  و فرمانـدۀ طالیـه داران سـپاهش بـود و 5٠٠٠ جنگجـو زیـر فرمـان داشـت 

یه  سـرهای خـود را تراشـیده، بـا هـم تـا پـای مـرگ پیمـان بسـته بودنـد. پس چون حسـن بـا معاو

گر خواهید، شـما را  کـرد و بـه یارانش گفـت: ›چه خواهیـد؟ ا بیعـت نمـود، قیـس از بیعـت ابـا 

گیـرم.‹  گـر خواهیـد، برایتـان امـان  کـه پیشـتازتر اسـت، بمیـرد؛ و ا بـا شمشـیر پیـش بـرم تـا هـر 

کـه فـالن و بهمـان حـق را دارنـد  گرفـت  ی بـرای ایشـان امـان  گفتنـد: ›برایمـان امـان بگیـر.‹ و

کـه برای  و نبایـد بـه هیـچ سـبب مجـازات شـوند؛ و خـودش را هـم یکـی از آنـان شـمرد، بی آن 

خویش امتیازی بگیرد. سپس به سوی مدینه بازگشت و یارانش را هم بازگرداند.«

بخشندگی قیس

گــزارش شــده اســت، مجــال  کــه در بــارۀ بخشــندگی قیــس مطالــب بســیار  از آن جــا 
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گزارش هــای فــراوان  یــم و تنهــا بــه نمونه هایــی از آن  گســتردگی از آن هــا یادآور کــه بــه  نمی یابیــم 

کــه ایــن ویژگــی از دیربــاز در ایــن  ارزنــده اشــاره می کنیــم تــا مشــتی باشــد نمونــۀ خــروار. و همانــا 

یشــه داشــته اســت. رســول خدا؟ص؟ می فرمــود: »بخشــندگی خــوی ایــن خانــدان  خانــدان ر

ــه: ٢54/4 ]٢4٩/٣[( اســت.« )اإلصاب

قیس مالی را به معاویه به ٩٠٠٠٠ ]درهم[ فروخت. سپس به آوازه گر فرمان داد تا در مدینه 

جار زند: »هر که وام می خواهد، به خانۀ سعد بیاید.« آن گاه، چهل یا پنجاه هزار را وام داد و 

را به نحو جایزه بخشید. برای هر که وام گرفته بود، نیز سندی تنظیم نمود. پس  باقیمانده 

دختر  ُقریبه  همسرش،  به  آمدند.  وی  عیادت  به  اندک  افرادی  اّما  گشت؛  بیمار  چندی،  از 

ابوُقحاَفه و خواهر ابوبکر، گفت: »ای قریبه! به گمانت، چرا کم کسانی از من عیادت کردند؟« 

گفت: »زیرا وامدار تواند.« پس نزد هر یک از ایشان سند وامش را پس فرستاد و همۀ آن مال را 

به آنان بخشید. )تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ١٧٧/١؛ البدایة و الّنهایه تألیف ابن کثیر: 6٩/٨ ]١٠٨/٨[(

که قیس بن سـعد سـرکردۀ ایشـان بود، بیرون شـدیم. قیس ٩  گروهی  گوید: »همراه  جابر 

گروه نزد رسـول خدا بازگشـتند،  کرد[. چون آن  گروه َنحر نمود ]و آنان را اطعام  شـتر را برای این 

کار قیس را یادآوردند. فرمود: ›همانا بخشندگی خوی این خاندان است.‹« این 

و چـون از عـراق بـه سـوی مدینـه حرکـت نمود و یارانش را راهی کرد، هر روز برایشـان یک 

کشـتنی سـر می بریـد تـا بـه مدینـه رسـید. )اإلسـتیعاب: 5٢5/٢ ]١٢٩٠/٣[؛ تهذیـب الّتهذیـب:  شـتِر 

)]٣54/٣٩٨/٨ ]٨

یـه به مروان نوشـت: ›خانۀ کثیر  عبـداهّلل بـن مبـارک از جویریـه روایـت کرده اسـت: »معاو

یـه بـه مـروان  کـرد. دیگربـار معاو کثیـر از فـروش خانـه اش خـودداری  ی بخـر.‹  ـت را از و
ْ
بـن َصل

گـر نپرداخـت، خانـه اش را بفـروش و وام را از آن  یـم، طلـب کـن؛ ا کـه بـر او دار نوشـت: ›وامـی را 

یـه خبـر داد و گفـت: ›سـه روز بـه  برگیـر.‹ مـروان بـه کثیـر پیـام فرسـتاد و او را از ایـن فرمـان معاو

کثیـر آن مبلغ را فراهم  گـر وام را پرداخـت نکنی، خانه ات را می فروشـم.‹  تـو مهلـت می دهـم. ا
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نمـود، جـز ٣٠٠٠٠ ]درهـم[ را. پـس از دیگـران یـاری خواسـت و در ایـن اثنـا، بـه یـاد قیـس بـن 

ی وام داد. کثیـر آن را نزد  ی رفـت و وامـی بـه آن مبلـغ طلـب کرد. قیس بـه و سـعد افتـاد. نـزد و

ی بازگرداند و هم خانه اش را.  مـروان آورد. چـون مـروان دیـد کـه آن مبلـغ را آورده، هـم آن را به و

کثیـر آن ٣٠٠٠٠ ]درهـم[ را نـزد قیـس بـازآورد؛ اّمـا قیـس آن را نپذیرفـت.« )اإلسـتیعاب: ٢/5٢5 

]١٢٩٢/٣[؛ اإلصابه: ٢54/5 ]٢4٩/٣[(

آمـده،  قیـس  نـزد  »پیرزنـی  اسـت:  آورده   )]4١٩/١[  ٣٠٩/١ األدب:  و  غـة 
ّ
الل فـی  )الکامـل  د  ُمَبـّرَ

کـردی. بـه خداونـد  گفـت: ›چـه نیکـو درخواسـت  کـه خانـه اش مـوش نـدارد!  کـرد  شـکایت 

گردانم!‹ سـپس خانۀ وی را از خوراک و چربی و خورش  سـوگند! موش های خانه ات را فراوان 

گویـد: »ایـن ماجـرا مشـهور و صحیـح اسـت.« کـرد.« ابن عبدالَبـّر ]اإلسـتیعاب: 3/١٢٩١[  کنـده  آ

ــدر قیــس  کــه پ د )٣٠٩/١( آمــده اســت: »آن گاه  ــّرَ غــة و األدب تألیــف ُمَب
ّ
نیــز در الکامــل فــی الل

کســی از آن خبــر  چشــم از جهــان فرومی بســت، همســرش فرزنــدی در رحــم داشــت، اّمــا 

کــرده بــود.  نداشــت. ســعد؟ضر؟ هنــگام حرکــت از مدینــه، اموالــش را میــان فرزندانــش تقســیم 

کــه نحــوۀ تقســیم ســعد  ی خواســتند  گفتنــد و از و ابوبکــر و عمــر در ایــن بــاره بــا قیــس ســخن 

گفــت: ›مــن نحــوۀ قســمت پــدرم را بــه هــم  را بــه هــم زنــد ]تــا بــه آن فرزنــد هــم بهــره ای برســد[. 

ــاد!‹« ــازه تولدیافتــه ب ــد ت ــا ســهم مــن از آِن ایــن فرزن ــم و تغییــر نمی دهــم؛ اّم نمی زن

ایـن ماجـرا را ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب: 5٢5/٢ ]1291/3[( آورده و آن را صحیـح و بـر پایـۀ 

گـزارش افـراد ثقـه دانسـته اسـت.

که مال بسیاری را به مردم وام داده بود. پس  گزارش های مشهور در بارۀ قیس آن است  از 

گفتند: »مردم به عیادتت  گرفتار بیماری ای شد و مردمی اندک به عیادتش آمدند. به وی 

نیامدند؛ زیرا به سبب وامشان از تو شرم دارند.« گفت: »خداوند خوار کند آن مال را که برادران 

از قیس بر عهدۀ  کس مالی  آوازه گر دستور داد تا جار زند: »هر  از عیادت بازدارد!« پس به  را 

که از آن باال  که پلکانی را  )139(خویش دارد، حاللش باد!« آن گاه، مردم چندان به دیدارش آمدند 
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می رفتند تا به دیدارش روند، شکستند. _ در عبارتی هم آمده است: »هنوز شب فرا نرسیده بود 

که آستانۀ در خانه اش از فراوانِی عیادت کنندگان، درهم شکست.« _

)ربیع االبرار زَمْخَشری ]٩١/4[؛ اإلستیعاب: 5٢6/٢ ]١٢٩٣/٣[؛ البدایة و الّنهایه: ١٠٠/٨ ]١٠٨/٨[(

که خود ایشان حضور نداشت و ابوبکر و عمر در  در یکی از نبردهای روزگار پیامبر؟ص؟ 

گفتند:  آن جنگ حاضر بودند، قیس وام می گرفت و مردم را اطعام می نمود. ابوبکر و عمر 

بر باد می دهد.« پس به میان مردم  را  یم، مال پدرش  گذار را به حال خود وا گر این جوان  »ا

کنند[. چون سعد این را شنید، فراپشت پیامبر برخاست و  کار جلوگیری  رفتند ]تا از این 

کسی مرا در برابر  پسر ابوُقحاَفه و پسر خّطاب یاری می رساَند و حّقم را از آن دو  گفت: »چه 

که پسرم را در مال من به بخل می افکنند؟1« )ُاْسد الغابه: ٢١5/4 ]4٢5/4[( می ستاَند 

در عبارتـی هـم آمـده اسـت: »در روزگار رسـول خدا، قیـس همـراه ابوبکـر و عمـر در سـفری 

نیکـی  بدیشـان  و  می کـرد  خـرج  بسـیار  همراهـان،  دیگـر  و  دو  آن  بـرای  را  مالـش  ی  و بـود. 

ی گفـت: ›مـال پـدرت بـا ایـن شـیوه پایـدار نمی مانـد؛ پـس صرفه جویی  می نمـود. ابوبکـر بـه و

گفت: ›خواسـتی پسـر مرا به بخل  کن.‹ چون از آن سـفر بازگشـتند، سـعد بن ُعباده به ابوبکر 
یـم.‹«2 کـه یـارای بخـل ندار واداری؛ اّمـا مـا مردمـی هسـتیم 

گـزارش کرده اسـت: »قیس ظرفی بزرگ داشـت  ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه: ٩٩/٨ ]١٠٨/٨[( 

کـه بانـگ برمی داشـت: )بـرای خـوردن  کـه هـر جـا می رفـت، همراهـش بـود. او را آوازه گـری بـود 

ی، پـدر و جـّدش نیـز چنیـن می کردند.« گوشـت و تریـد بیاییـد.( پیـش از و

کــس در آن  کــه بخشــنده ترین  کعبــه، ســه تــن در ایــن  گویــد: »کنــار  هیثــم بــن عــدی 

روزگار کیســت، بــه اختــالف ســخن می گفتنــد. یکــی عبــداهّلل بــن جعفــر را چنین می دانســت؛ 

دیگــری قیــس بــن ســعد را؛ و آن دیگــر ُعرابــۀ اوســی را. در ایــن بــاره چندان به جــدال پرداختند 

گـر چـه می تـوان ترجمه هـای دیگـری نیـز بـرای ایـن  1. عبـارت عربـی ایـن اسـت: »َمـن ُیعذُرنـی مـن ابـن ابـی قحافـة...« ا
گرفـت، ولـی آن چـه آوردیـم، مناسـب ترین اسـت. )ن.( عبـارت در نظـر 

2. الّدرجات الرفیعة فی طبقات الّشیعة ]ص٣٣5[ به نقل از: الغارات ]ص١٣٩[ تألیف ابراهیم بن سعید ثقفی.

87/2



145 3.قیسانصاری

کنــار کعبــه فریادشــان بــه هــوا خاســت. مــردی بــه ایشــان گفــت: ›هــر یک از شــما نــزد آن  کــه در 

ــۀ  ــر پای کــه او را چــه می بخشــد؛ ســپس ب کــه بخشــنده تر از دیگرانــش می شــمرد، رود و ببینــد 

کنــد.‹ آن چــه دیــده، داوری 

ی رفـت و او را در حالـی  کـه عبـداهّلل بـن جعفـر را بخشـنده ترین می دانسـت، نـزد و آن 

›ای  گفـت:  او  بـه  بـرود.  خویـش  کشـتزار  بـه  تـا  بـود  نمـوده  چرمیـن  رکاب  در  پـا  کـه  یافـت 

ی پای از رکاب  پسـرعموی رسـول خدا! من در راه مانده ام و توشـۀ سـفرم پایان یافته اسـت.‹ و

مرکـب  ایـن  بنشـین.  مرکـب  ایـن  بـر  و  کـن  رکاب  در  ›پـا  گفـت:  و  کشـید  بیـرون   چرمیـن 

و هرچـه بـر آن اسـت، از آِن تـو اسـت. هـر چـه در توشـه دان اسـت نیـز از آِن تـو بـاد! مبـادا در بارۀ 

کـه از شمشـیرهای علـی اسـت.‹ آن مـرد بـا مـاده شـتری بـزرگ نـزد  آن شمشـیر فریبـت دهنـد؛ 

کـه در توشـه دان 4٠٠٠ دینـار و رداهـای ابریشـمین و اشـیای  هم سـخنانش بازآمـد، حـال آن 

دیگر، و از همه واالتر، شمشیر علی بن ابی طالب را داشت.

را در حـال خـواب  او  و  آمـد  ی  نـزد و را بخشـنده ترین می دانسـت،  کـه قیـس  اّمـا آن  و 

ی از او پرسـید: ›تـو را بـا او چـه کار اسـت؟‹ گفـت: ›مـن در راه مانده ام و توشـۀ  یافـت. کنیـز و

کـه بـه بیدارکـردن او نیـاز  گفـت: ›خواسـتۀ تـو فروتـر از آن اسـت  سـفرم پایـان یافتـه اسـت.‹ 

کیسـه ٧٠٠ دینـار اسـت و امـروز در خانـۀ قیـس، جـز آن چیـزی نیسـت. نیـز نـزد  باشـد. در ایـن 

غـالم مـا در خوابـگاه شـتران رو و بـرای خویـش، ماده شـتری و غالمـی برگیـر و بـه رهیافتگـی، 

ی  کـرده اسـت. و کـه چـه  کنیـز بـدو خبـر داد  رهسـپار شـو.‹ چـون قیـس از خـواب برخاسـت، 

کنیـز را بـه پـاس ایـن کار آزاد سـاخت و گفـت: ›چـرا مـرا از خواب بیدار نکردی تـا او را چندان 

ی دادی، نیـاز او را برنیـاورده باشـد.‹ کنـد؛ شـاید آن چـه بـه و کـه تـا ابـد بی نیـازش  بخشـم 

کـه بـه قصد  کـه ُعرابـۀ اوسـی را بخشـنده ترین می شـمرد، نـزد او رفـت و او را دیـد  و اّمـا آن 

نمـاز از خانـه بیـرون شـده و بـه سـبب نابینایـی، بـه دو غالمـش تکیـه نمـوده اسـت. پـس بـه او 

گفـت: ›مـن در راه مانـده ام و توشـۀ سـفرم پایـان  گفـت: ›سـخن بگـوی.‹  گفـت: ›ای عرابـه!‹ 
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کـرده، دسـت راسـت را بـر دسـت چـپ زده، گفـت: ›آه!  ی آن دو غـالم را رهـا  یافتـه اسـت.‹ و

کـه بـه سـبب پرداخـت حـِقّ مـردم،  آه! بـه خداونـد سـوگند! صبـح و شـام نکـرده ام، مگـر آن 

گفـت: ›مـن هرگـز چنیـن  چیـزی از مالـم باقـی نمانـده اسـت. اّمـا ایـن دو غـالم را تـو برگیـر.‹ 

گر  گـر خواهی، آزادشـان کـن؛ و ا گـر چنیـن نکنـی، پـس ایـن دو آزادنـد. پـس ا نکنـم.‹ گفـت: ›ا

گرفـت. آن  گرفتـه، راه خـود در پیـش  گیـر.‹ آن گاه، دسـت بـه دیـوار  خواهـی، بـه غالمی شـان 

گرفت و نزد هم سخنانش آورد. مرد هم دو غالم را 

کردنـد: عبـداهّلل بـن جعفر مالی فراوان را بخشـیده، اّما این بخشـش  مـردم چنیـن داوری 

از  بـوده اسـت؛ و قیـس،  او  برتریـن بخشـش  کـه آن شمشـیر  ایـن  تازگـی نداشـته، جـز  ی  از و

کارش را سـتوده  ی، مالش را بخشـیده و او  گاهی و کنیزش بدون آ که  مردان بخشـنده اسـت 

و بـه پـاس ایـن کار، آزادش نمـوده اسـت. و همـه حکم کردند که بخشـنده تریِن آن سـه، ُعرابۀ 

اوسـی اسـت کـه همـۀ دارایـی اش را بخشـیده؛ و ایـن، همـۀ تـاب و توان کسـی بـوده که چیزی 

برایش نمانده بوده است.« )البدایة و الّنهایه تألیف ابن کثیر: ١٠٠/٨ ]١٠٨/٨[(

سخنوری قیس

کتـاب   ایـن سـرور انصـار در ]آشـنایی بـه[ ره نشـان های دینـی پیشـگام بـوده؛ از دانـش 

و سـّنت سرشـار بوده؛ با سـخن های کنایی و سـیاق کالم و گفتارهای دروغین و آرای پست، 

نیـک آشـنا بـوده؛ و بـه آن چـه سـخنوران و اسـتادان فـن خطابـه بـدان نیـاز دارنـد آراسـته بـوده 

ی تیززبانی و بدیهه پردازی،  است، یعنی: دانش سرشار، بهرۀ ادبی فراوان، استوارِی دل، نیرو

گشـادگی و شـیوایی زبـان،  گفتـن، بالغـت سـخن،  بیـان نیکـو، پیاپـی و خوش چیـن سـخن 

ط بـر اسـلوب های سـخنوری. ایـن همـه، 
ّ
شـناخت شـیوه های حّجـت آوری و مناظـره، و تسـل

ی از ایـن خصلـت بهـره ای فـراوان و مایـه ای سرشـار داشـته  کـه و  دلیلـی اسـت روشـن بـر ایـن 

ی  کـه از و گفتارهـا و سـخنانی  و در ایـن میـدان از دیگـران برتـر بـوده اسـت. افـزون بـر ایـن، 

گـواه صادقی  گذشـت و خواهـد آمـد، خـود محکـی اسـت برای اثبات درسـتی ایـن مطلب؛ و 
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کـه از امیـران میـدان نبـرد به  ی از فرماندهـان ُملـک سـخن بـوده، هم چنـان  کـه و اسـت بـر ایـن 

ـم 
ّ
شـمار می رفتـه اسـت. پـس او سـخنوِر زبـان آور انصـار، زبان گشـای بی همتـای خـزرج، متکل

آرمـان  راه  در  یکتـا  جهادگـری  و  پیامبـر؟مهع؟ ،  ک  پـا خانـدان  سـخن پرداز  زبـاِن  شـیعه،  برتـر 

کـه از سـحبان وائل سـخنورتر، از ُقـّس ایادی  مقـدس خویـش بـا شمشـیر و زبـان بـوده؛ چنـدان 

زبان آورتـر، و از مـرغ سـنگخواره راسـتگوتر1 بـوده اسـت.

همین بس که معاویة بن ابی سفیان در نبرد صّفین، به افرادش گفت: »همانا سخنور 

انصار، قیس بن سعد، هر روز به خطابه می ایستد؛ به خداوند سوگند! اگر آن کس که بازدارندۀ 

سپاه فیل بود، قیس را بازندارد، او فردا همۀ ما را نابود خواهد کرد.« _ این مطلب در همین 

امیرالمؤمنین؟ع؟  گذشت،  )ص٧6(  کتاب  همین  در  که  چنان  نیز  گذشت. _  )ص٨١(  کتاب 

در بارۀ یکی از خطبه های قیس، به او فرمود: »به خداوند سوگند! ای قیس؛ نیکو و زیبا سخن 

گفتی.« و همین بیان امیرالمؤمنین؟ع؟ از هر ستایش و ثنای دیگری کفایت می کند.

پارسایی قیس

در هیچ یک از این شرح حال ها، هدف ما از جست و جو در این گونه مطالب، آن نیست 

که تنها از سرگذشت اّمتی در روزگاران پیشین، یا از یادمان های برگزیدگان و یا فرومایگان اّمت 

در سده های گذشته یادآوریم؛ بلکه مقصود ما از این کاوش دستیابی به اندرزهای دینی، فلسفۀ 

اخالقی، حکمت های رفتاری، ره نشان های معنوی، مصلحت های اجتماعی، راهنامۀ سیر 

به سوی خداوند سبحان، برنامۀ خودسازی، و درس هایی برای آراستگی به اخالق بزرگوارانه 

است، یعنی همان که پیامبر اسالم برای کامل ساختنش برانگیخته شد.

پیامبـر؟مهع؟  پـاک  خانـدان  شـیعیان  اخالقـی  ویژگی هـای  از  نمونه هایـی  میـان،  ایـن   در 

و بهره هایی از بزرگواری ها و فضیلت ها و پاکدامنی ها و پاکی های ایشـان در برابر دشمنانشـان 

1. ایـن مثلـی اسـت مشـهور ]کـه بـرای راسـتگویی فـرد، بـدان تمسـک کنند؛ زیرا مرغ سـنگخواره را نوایی اسـت یکسـان که 
هرگـز تغییـر نپذیرد. بنگریـد به: مجمع االمثـال: ٢4٧/٢[�
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دیـده می شـود کـه بـا وجـود آن هـا، می توان هـر یک از این افـراد همانند قیس را شایسـتۀ رهبری 

بشـر بـرای رهسـپاری بـه سـوی خداونـد و پاکسـازی درون، و نیـز مربـی اّمـت بـرای دسـتیابی بـه 

اخـالق کریمانـه و اصالحگـر اجتمـاع بـر اسـاس روحیـات عالـی و سـالم دانسـت؛ چنـان که در 

میـان ایشـان هیـچ تـن را نمی تـوان یافـت کـه از خـردورزی و خیـر و برکت بی بهره باشـد.

ی،  ک سـیرتان، همچون قیس و هم کیشـان و هم اندیشان و هر کس در شـرح حال این پا

ی از خانـدان پیامبـر؟ص؟ همچـون عمـرو بـن عـاص   و نیـز سـتیزندگان بـا آنـان در عرصـۀ پیـرو

ی، پژوهـش کنـد، بـه حقیقـت اسـتوار دینـی دسـت می یابـد کـه گرانبهاتـر و برتر  و هماننـدان و

یخ نسـل های پیشـین اسـت. بدین سـان،  گاهی به تار از شـناخت حقیقت زندگانی افراد و آ

کـه پژوهنده  گاه گشـت، مشـروط بـه آن  می تـوان بـه آرمـان و اهـداف دو حـزب علـوی و امـوی آ

ی از  ک و اندیشـه ای آزاد باشـد و از بنـد تقلیـد و طفیلی گـری برهـد و در پیـرو دارای جانـی پـا

ی شایسـته تر اسـت _ و در سرسـپاری به  حـق، توفیـق رفیـق راهـش باشـد _ کـه حـق، بـرای پیرو

یـدن بـه آن هـا، از بهتریـن روش عـدول نکند. گرو حقایـق و 

پـس می تـوان قیـس بـن سـعد و عمـرو بـن عـاص را نمونـه ای بـرای هـر یـک از ایـن دو گروه 

کـه در نظـر اسـت، انگشـت  کـرد و بـر هـر مایـۀ شـرافت و بزرگـی  شـمرد و میـان آن دو مقایسـه 

کارها، بازداشـتن خویش  ک زادی، مسـلمانی، خردمندی، به سـامان آوردن  نهاد؛ همچون: پا

نیرومنـدی،  و  ارجمنـدی  و زشـتی[،  ـت 
ّ
ذل ]از  بلنـدی، سـرباززدن  از زشـتی ها، شـرم ورزی، 

بزرگ مقامـی، راسـتگویی، وفـاداری، آرامـش و شـکیبایی، متانـت، سـربلندی، فریادرسـی، 

ی، هدایت یافتگـی، دادگـری، اسـتواری در  کـی، پارسـایی، راسـت َرو ُپردلـی، بخشـندگی، پا

کـه  دیـن، خودنـگاه داری از آن چـه خداونـد حـرام فرمـوده، و دیگـر مایه هـای شـرافت و بزرگـی 

کـه کسـی چـون قیـس همـۀ ایـن بـار را بـر دوش می کشـد؛  در شـمار نیایـد. آن گاه می تـوان دیـد 

ی تجسم و نمونۀ آن است. که در نظر آید، و که هر یک از این صفات  چندان 

کید که چنین نیست. هیچ یک  اّما آیا کسی چون عمرو بن عاص هم چنین است؟ به تأ
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کسـی یافت نگردد؛ و افزون بر آن، رسـوایی هایی در حالل زادگی   از آن صفات در وجود چنین 

کاردانـی و اخـالق و روحیـات را در وی تـوان دیـد. و ایـن را بـه خواسـت  و واالتبـاری و دیـن و 

خداونـد تعالـی، بـه زودی بـرای خواننـدگان آشـکار خواهیـم نمـود.

در ایـن حـال، پژوهنـدۀ دقیـق، روحیـات پیشـوایان هـر دو حـزب را نیـز درمی یابـد _ چـرا 

دو  آن  از  یـک  هـر  حـال  کـه  می یابـد  بصیـرت  و  خویشـند _ ؛  پادشـاهان  آییـن  بـر  مـردم  کـه 

چگونـه اسـت و در حقیقـت بـه چـه چیـز فرامی خوانـد؛ و معیارهـای آن دو پیـش چشـمش 

کـه  کـس  گمراه گـرِی آن  ی نکنـد و  کـه از خواهـش نفـس پیـرو قـرار می گیـرد؛ مشـروط بـه ایـن 

حقیقت نشناسـی اّمـت اسـالمی در نظـرش خـوش آمـده، او را بـه بیراهـه نکشـاند؛ آن هـم بـا 

که آنـان اجتهادگرانی  بیـان ایـن سـخن در بـارۀ سـتیزندگان با امیرالمؤمنین و شورشـیان بـر او، 

کـه  کـه همـۀ صحابـه عادلنـد، هرچنـد  کار و دارای یـک اجـر بودنـد؛ یـا بـا ایـن سـخن  خطـا

برخی شـان کارهـای آن چنانـی بکننـد و جنایت هایـی آن چنانـی مرتکب شـوند و از فرمانبری 

ی را پایـه نهنـد و بـا او بـه نبـرد و سـتیز  گفتن بـه و امـام عـادل بیـرون رونـد و دشـنام دهی و ناسـزا

ی را بکشـند! برخیزنـد و و

آن کـس کـه بـه ایـن شـرح حال هـا با دیدۀ انصـاف بنگرد، آن گاه که در صفات برجسـتۀ 

کنـد، بـه ایـن بـاور دسـت می یابـد1: »نـزد خداونـد، برتریـِن بنـدگان  یـاد شـده ژرف نگرانـه نظـر 

خـدا پیشـوای عادلـی اسـت کـه خـود، هدایـت یافتـه باشـد و دیگـران را هدایت کند و سـّنتی 

نشـانه هایی  و  تاباننـد  سـّنت ها  همانـا  بمیرانـد.  را  ناشـناخته  بدعتـی  و  برپاسـازد  را  روشـن 

نـزد  مـردم  بدتریـِن  همانـا  و  هسـتند.  نشـان هایی  دارای  و  آشـکارند  نیـز  بدعت هـا  و  دارنـد؛ 

گمـراه اسـت و هـم بـه سـبب او دیگـران  کـه هـم خـود،  خداونـد، پیشـوای سـتمگری اسـت 

زنـده  را  رهاشـده  بدعـت  و  بمیرانـد  را  سـّنت[  و  کتـاب  ]از  برگرفتـه  سـّنت  و  گردنـد؛  گمـراه 

کلمـه:  1. از ایـن جـا تـا پایـان ایـن بنـد، سـخن موالمـان امیرالمؤمنیـن ]در نهـج البالغـه، خطبـۀ ١64[ اسـت، مگـر ایـن دو 
کدامـن. راسـت می شـمارد و پا
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کدامن را راسـت می شـمارد: »روز قیامت، پیشـوای سـتمگر را  گرداند.« و این سـخن پیامبر پا

ی نـه یـاوری اسـت و نـه پوزش پذیـری؛ پـس در آتـش جهنـم درافتد و  کـه بـا و بیاورنـد، حـال آن 

کشیده شود.« همانند آسیاب در آن بچرخد و سپس در ژرفای آن، به بند 

گفتارهـا و خطابه هـای  از خطبه هـا و نامه هـا و  بـر هیـچ یـک  شـاید هیـچ پژوهشـگری 

کی  ی و پیراستگی اش از هر ناپا که آن را لبالب از قداست و گذر نکند، مگر آن  سرور خزرج 

ی از خواهـش نفـس، و پرهیز از ریزه های اندک دنیا یابد. این ها از آن حکایت  و آلودگـِی پیـرو

خشـنودی  بـرای  و  نگاه داشـت  ک  پـا دامـْن  فرمـوده،  حـرام  خداونـد  چـه  هـر  از  او  کـه  دارد 

یـد و نمادهـای دیـن را بـزرگ شـمرد و حـّق  پـروردگارش ]بـا دشـمنان دیـن[ سرسـختی می ورز

پیامبـر  بزرگـوار را پـاس داشـت و بـا همـۀ تـوش و تـوان، حـّق خانـدان و فرزنـدان او را پاسـداری 

گزنـد  نمـود و جـان و مالـش را بـرای نگاهبانـی از دینـش و سربلندسـازی سـخن حـق و زدودِن 

 باطـل و بـه سـامان آوردن نابسـامانی ها و درهم شکسـتن شـوکت تجاوزگـران پیشـکش نمـود 

گشت، باقیماندۀ زندگانی اش  که از اصالح اّمت نومید و از فراخوانی به حق ناتوان  و آن گاه 

گزیرش فرارسـید؛  که مرگ نا را در مدینۀ مقدس به خانه نشـینی و عبادت پرداخت تا آن گاه 

که ابن عبدالَبّر )اإلستیعاب: 5٢4/٢ ]١٢٩٠/٣[( یاد نموده است. چنان 

هب: 
ّ

که مسـعودی )ُمروج الذ ی همان اسـت  گفتار در بارۀ پارسـایی و عبادت و رسـاترین 

گرایـش بـه  گفتـه اسـت: »قیـس بـن سـعد در پارسـایی و دینـداری و  6٣/٢ ]٢٧/٣[( آورده و 

علـی، جایگاهـی بـزرگ داشـت و در خداترسـی و فرمانبـری از خداونـد، بـه چنـان مرتبـه ای 

کـه سـجده گاهش  کـه یـک بـار بـه هنـگام نمـاز، چـون بـرای سـجده فرودآمـد، دیـد  رسـیده بـود 

کنـار آن سـجده  را مـاری بـزرگ پوشـانده اسـت. پـس سـر خویـش را ]اندکـی[ از آن بگردانـد و 

کاسـتی راه نـداد تـا آن را  کوتاهـی و  ی بـه نمـازش  گردنـش چنبـره زد؛ اّمـا و گـرد  گردا نمـود. مـار 

کـرد. چنین آورده اسـت حسـن بـن علی بن عبداهّلل بن  ادا نمـود و آن گاه مـار را گرفتـه، پرتـاب 

مغیـره، از َمْعَمـر بـن خـالد، از امـام ابوالحسـن علـی بـن موسـی الرضـا؟ع؟�«

این گفتار از امام رضا؟ع؟ را کشی )الّرجال: ص6٣ ]٣٠٩/١[( با سند خویش نقل کرده است.
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ی آوری به خداوند و سراسر دل را به نماز توجه دادن، از سفارش های  این فروتنی و رو

گفت: »پسرم! تو را سفارشی می کنم؛ آن را مراقب باش؛  که به او  ی بود  ک نهادش به و پدر پا

کمال  گیری، آن را تمام و  گذارده ای. چون وضو  گذاری، دیگر امور را بیش تر وا گر آن را وا که ا

که دنیا را وداع می گوید  گویی نماز مردی است  که   به جای آور؛ آن گاه نماز را چنان خوان 

که این، خود،  را آشکار ساز،  از مردم  نیز نومیدی خود  که دیگر بازگشتی ندارد.  و می داند 

نقد.  است  فقری  خود،  این،  که  بری،  ایشان  نزد  را  خویش  نیاز  که  مبادا  است؛   بی نیازی 

کر: 6/٩٠ ]٧/١٢5[( یخ مدینة دمشق ابن عسا که باید از آن پوزش خواهی.« )تار و بپرهیز از هر چیز 

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی  کـه در الّدرجـات الّرفیعـة فـی طبقـات الّشـیعه ]ص٣٣5[ و تار چنـان 

]١٧٩/١[ و جـز آن دو آمـده، از دعاهـای ایـن سـرور مـا کـه شـرح حالش گذشـت، چنین اسـت: 

کـه سـتایش جـز بـه عمـل و بزرگـواری جـز بـه  »بارخدایـا! مـرا سـتایش و بزرگـواری روزی فرمـا؛ 

کـه نـه مـال انـدک درخـورد من اسـت و نه من  گیـر؛  مـال فراهـم نیایـد. بارخدایـا! بـر مـن گشـاده 

یـم.« درخـورد او

کــه قیــس می گفــت: »بارخدایــا! مــرا مــال   در البدایــة و الّنهایــه )١٠٠/٨ ]١٠٨/٨[( آمــده اســت 

که عمل جز به مال سامان نیابد.« و عمل روزی فرما؛ 

و روشـن اسـت که خواسـتن مال با پارسـایی ناسازگار نیست؛ چرا که حقیقت پارسایی 

که تو مال را ماِلک نگردی.  تو را ماِلک نشـود، نه آن 
ْ

که مال آن اسـت 

فضیلت قیس

خطابه هـا و نامه هـا و مجالـس سـخن و گفتارهـای قیـس کـه البـه الی کتاب هـا و شـرح 

حال نامه ها پراکنده اسـت، گواهی اسـت صادق بر این که وی در معارف االهی چیره دسـت 

را در  نامعّیـن  یـا مدتـی  و ده سـال1  برداشـته  بلنـد  گام هایـی  و سـّنت  کتـاب  و در علـم  بـوده 

خدمـت پیامبـر بزرگـوار سـپری نمـوده _ پـدرش وی را بـه پیامبـر؟ص؟ سـپرده بـود تـا در خدمـت 

1. البدایة و الّنهایه: ٩٩/٨ ]١٠٧/٨[؛ اإلصابه: ٢54/5 ]٢4٩/٣[�
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ایشـان باشـد؛ چنـان کـه در ُاْسـد الغابـه )٢١5/4 ]4٢5/4[( آمـده اسـت _ و در همـۀ عمـر، خـواه در 

سـفر و خواه در حضر، ایشـان را همراهی کرده اسـت. افزون بر این، وی از خرد و سامان بخشـِی 

کارهـا و رأی اسـتوار و اشـتیاق فـراوان بـه پاکسـازی نفـس و میـل سرشـار بـه کمال بخشـِی روح 

بهره داشـته؛ و این همه از هر گونه سـتایش در شـأن دانش گسـترده و فضل سرشـار و پیشـگامی 

وی در علم کتاب و سّنت کفایت کند.

کـه پیامبـر؟ص؟ قیـس را بـه  یـم  کـه بـه بیـان نمونه هایـی در ایـن بـاب بپرداز نیـاز نیسـت 

نیکـی آمـوزش داد و نیـک تربیتـش می نمـود و ره نشـان های دین را بـه او می آموخت و از فضل 

کامـل را بـه او  گـوارا و نـاب خویـش سرشـارش می نمـود و معرفت هـای دینـی مـورد نیـاز انسـان 

کـه سـرور خـزرج و فرزند سـرور ایشـان بـود، همراهی اش بـا پیامبر؟ص؟  ی  می آموخـت. هرآینـه و

تنهـا خدمت گزاردنـی سـاده بـه شـمار نمی رفـت، چنـان که در خادمـان و زیردسـتان معمولی 

آموختـن  منظـور  بـه  اسـتادش  نـزد  گردی  شـا خدمت گـزارِی  منزلـۀ  بـه  بلکـه  می شـود؛   دیـده 

ی بـود. بی تردیـد، پیامبـر؟ص؟ در هـر  گرفتـن معـارف دینـی و پرتوگیـری از روشـنای دانـش و و فرا

ی می آموخـت و قیـس نیـز فرصـت  کـه او را می یافـت، ره نشـان های دیـن خویـش را بـه و حـال 

ی اشـتیاق نشـان می داد. آن چه ابن اثیر )ُاْسـد الغابه: ٢١5/4 ]4٢5/4[(  را غنیمت شـمرده، به و

کـه نمازگـزارده بـودم،  کـرده، گویـای همیـن حقیقـت اسـت. او گویـد: »در حالـی  از قیـس نقـل 

پیامبـر؟ص؟ بـر مـن گذشـت و فرمـود: ›آیا به دری از درهای بهشـت رهنمونـت نگردم؟‹ گفتم: 

›آری، چنیـن فرمـا.‹ فرمـود: ›ال حـول و ال قـّوة اال باهّلل.‹«

ی بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ، دروازۀ شـهر دانـش پیامبـر؟ص؟ ،  نیـز پـس از وفـات پیامبـر؟ص؟ و

گرفـت، چنـان که ضمن گفتـاری که خواهد  ی فرا گـوش سـپرد و دانـش کتـاب و سـّنت را از و

یـه، او همیـن مطلـب را ابـراز نمـود و بـه همـۀ آیـات  ی و معاو آمـد، در میانـۀ مناظـره ای میـان و

گفـت: »ای پسـر  یـه  نـازل شـده و احادیـث رسـیده در شـأن علـی احتجـاج نمـود. آن گاه معاو

گرفتـه، از چـه کـس روایـت می کنی و از که شـنیده ای؟ آیا پدرت این ها  کـه فرا سـعد! ایـن را از 

گرفته ای؟« را به تو خبر داده و از او فرا
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کـه از پـدرم برتـر و حّقـش بـر  یافـت نمـوده ام  سـعد پاسـخ داد: »آن را از کسـی شـنیده و در

کـه  ی بیش تـر اسـت.« گفـت: »او چـه کـس اسـت؟« گفـت: »علـی بـن ابی طالـب؟ع؟  مـن از و

دانـای ایـن اّمـت و صّدیـِق آن اسـت.«

گاهی سرشـار  که قیس از ره نشـان های دینی، آ این همه، نشـانه ای اسـت اسـتوار بر این 

کـه او در دانش های االهـی بس توانا بوده اسـت. آن گاه  داشـته؛ و دلیلـی اسـت روشـن بـر ایـن 

گرفته و شـنیده  کسـی چون موالی ما امیرالمؤمنین؟ع؟ دانش را فرا کسـی همچون قیس از  که 

گسـترۀ آن  گفتـار از راهیابـی بـه  کـرده باشـد، بیـان در ژرفـای فضـل او درمی مانـد و   و روایـت 

ناتوان می گردد.

بـه  پابرجـا، معرفتـش  ایمـان  او چنیـن اسـت: اسـالم اسـتوار،  از شـواهد دانـش سرشـار 

پیشوایان صاحب اختیار پس از پیامبر، فانی شدن در والیت امامان و ازخودگذشتگی در راه 

یاری ایشان تا واپسین لحظۀ حیات بدون توّجه به هیچ یک از سرزنش ها. این در حالی بود 

ی سـخت خشـم می گرفتند  که بر و کینه توز و بددل بودند  گروهی منافق و  ی   که در پیرامون و

نمـوده،  حمایـت  پیامبـر  ک  پـا خانـدان  از  کـه  سـبب  بدیـن  می نمودنـد؛  سـرزنش  را  او  و 

از مایه هـای به خودبالیـدن  بـر دینـش ترجیـح نمی دهـد؛  را  فـراوان خویـش   انگیزه هـای میـل 

و آزمنـدی اثـر نمی پذیـرد؛ از قـدرت ایشـان انتظـار هیـچ رتبـه و امتیـاز مـادی نـدارد؛ و بـه پـاس 

ی  حمایتـش از آنـان پـاداش دنیایـی و سـپاس نمی خواهـد. نشـانگر ایـن حقیقـت، ماجرای و

کارگـزاری مصـر برکنـار نمـود و بـه  ی را از  کـه امیرالمؤمنیـن، و و َحّسـان بـن ثابـت اسـت آن گاه 

کنـون عثمانـی شـده بـود، بـه سـرزنش او  کـه ا مدینـه بازگشـت. چـون بـه مدینـه آمـد، َحّسـان 

کنـون علـی بـن ابی طالـب برکنـارت نمـوده اسـت.  پرداخـت و گفـت: »تـو عثمـان را کشـتی و ا

گفـت:  ی نهیـب زده،  گنـاه بـر تـو مانـد و بـه نیکـی از تـو سـپاس گزاری نشـد.« قیـس بـر و پـس 

گـر از نبـرد میـان قبیلـۀ خـود و تـو بیـم نداشـتم،  کـوردل! بـه خداونـد سـوگند؛ ا کورچشـم  »ای 

یـخ األمم و الملوک طبری: 5/١٣١  ی را از نـزد خویـش بیـرون راند. )تار گردنـت را مـی زدم.« آن گاه، و

]555/4[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: ٢/٢5 ]64/6[(
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اگـر قیـس گنجینـۀ دانـش و معرفت، چشـمۀ ره نشـان های دیـن، رشـته دار مروارید غلتان 

بـه  را  او  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  نبـود،  کارهـا  سامان بخشـِی  و  زیرکـی  در  بس نـام آور  و  فضیلـت، 

 کارگـزاری مصـر و ادارۀ امـور دینـی و اجتماعـی و سیاسـی و اداری و نظامـی آن نمی گماشـت 

و _ چنـان کـه در همیـن کتـاب )ص٧١( گذشـت _ بـه او چنیـن نمی نوشـت: »و از آن چـه خداونـد 

گسـترۀ  در  امـور،  گونـه  ایـن  همـۀ  در  خلیفـه،  کارگـزار  بیامـوز.«  را  اطرافیانـت  آموختـه،  تـو  بـه 

کارگـزاری اش مـورد مراجعـۀ مـردم و پناهـگاه اّمـت در همـۀ مشـکالت دینـی بـوده، همـان گونـه 

کـه امامـِت جمعـه و جماعـت را بـر عهـده داشـته اسـت؛ پـس خلیفـه ناگزیـر بـوده کسـی را بـه 

این سمت بگمارد که شایستگی عهده داری همۀ این موارد را داشته باشد.

کســی را  کــه خلیفــه،  گویــد: »آن گاه  مــاوردی )األحــکام الّســلطانّیه: ص٢4 ]٣٠/٢ و ٢٢ و 6[( 

گونــه اســت: عــام یــا خــاص.  کارگــزاری اش دو  بــه فرمانــداری منطقــه یــا ســرزمینی بگمــارد، 

کــه نتیجــۀ قــراردادی اختیــاری، بــرای جانشــینی در ادارۀ امور،  عــام نیــز دو گونــه دارد: یکــی آن 

گزیــر، بــه ســبب چنگ انــدازی آن کارگــزار بــر آن ســرزمین،  اســت؛ و دیگــر آن چــه از قــراردادی نا

کار مشــخص و نظارت  کارگزارِی ناشــی از قرارداد اختیاری، دربرگیرندۀ  ناشــی شــده اســت. 

کــه خلیفــه، فرمانــداری منطقــه یــا ســرزمینی  در امــور معّیــن اســت و در آن چنیــن رســم اســت 

ــه  ــر، ب ــورد نظ ــور م ــد و در ام ــت یاب ــرو والی ــردم آن قلم ــۀ م ــر هم ــا ب ــپارد ت ــزار می س کارگ ــه آن  را ب

ی در محــدودۀ آن امــور دارای حــّق نظــارت عــام اســت. ایــن  نظــارت بپــردازد. بدیــن ترتیــب، و

محدوده شامل هفت امر است:

گون و تعیین مستمّری ایشان.  ١. برنامه ریزی برای سپاهیان و آرایش آنان در مناطق گونا

ی تنها وظیفۀ تأمین آن را دارد. کرده باشد، و گر خود خلیفه این مقدار را تعیین  البّته ا

کردن قاضیان و داوران. ٢. تدبیر اجرای قضاوت و دادرسی، و منصوب 

کارگـزاران خـراج و زکات؛ و تعییـن  گرفتـن زکات و به کارگمـاری  گـردآوری خـراج و   .٣

مـوارد مناسـب مصـرف آن هـا.
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4. پاسداری از دین و حراست از حریم آن و نگاهداشتش از دگرگونی و تصّرف.

5. اجرای حدود در موارد مربوط به حّق خداوند و حقوق مردم.

6. برپایی نمازهای جمعه و جماعت؛ به پیشنمازی خود  یا  فردی که بدین منظور می گمارد.

٧. ادارۀ امور حّجاج.

گـر ایـن سـرزمین بـا دشـمن مـرز مشـترک داشـته باشـد، وظیفـۀ هشـتمی نیـز بـه این هـا  ا

غنایـم  تقسـیم  و  سـرزمین  آن  بـا  هم جـوار  دشـمنان  برابـر  در  جهـاد  یعنـی:  می گـردد؛  افـزوده 

گونه از  ایشـان در میـان جنگجویـان و برگرفتـن یک پنجـم غنایـم بـرای شایسـتگان آن. در ایـن 

کـه در وزیـر مختـاری لـزوم دارد.« فرمانـداری، همـان شـرط هایی الزم اسـت 

همـان  مختـار  وزیـر  تعییـن  »در  اسـت:  گفتـه  ص٢٠(  الّسـلطانّیه:  )األحـکام  مـاوردی  نیـز 

که در امامت لزوم دارد، مگر شرط قریشی بودن.« شروطی الزم است 

ی )همان: ص4( هفت شرط را برای امامت برشمرده است: و

گیرش. ١. عدالت با همۀ شرط های فرا

کافی برای اجتهاد در موارد پیش آمده و احکام دین. ٢. دانش 

گویایی. ٣. سالم بودن حس های شنوایی و بینایی و 

که او را از تحّرک بازدارد. 4. سالم بودن اعضای بدن و نداشتن نقصی 

5. تدبیر و خردمندی در جهت سیاست گذاری امور مردم و اندیشیدِن مصلحت ها.

کیان دین و جهاد با دشمن. کافی برای پاسداری از  6. دلیری و ُپردلی 

٧. قریشی بودن.

کـه هـر فرمانـده  یافتیـد  کـه معنـا و مفـاد والیـت بـر مسـلمانان را دانسـتید و نیـک در حـال 

پس از منصوب شـدن به موجب قراردادی اختیاری، نیازمند هشـت شـرط اسـت _ همانند 

امیر بزرگ اسـالم، قیس بن سـعد _ و نیز محتاج شـش شـرط معتبر در امامت و وزیر مختاری 

کی نیسـت. اسـت؛ پـس در فضیلـت قیـس سـخن گویید که با
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گفتار فرجامین در بارۀ قیس

که  به شمار می رود. دانسته شد  از ستون های مذهب  و  پایه های دین  از  همانا قیس 

قیس از چه فضل ها و فضیلت ها، دانش ها، معارف، دوراندیشی و استواری، و صالحمندی 

گشته و از دوران رسالت  کدامن خویش فانی  و اصالحگری برخوردار بوده و در یاری امام پا

پیامبر؟ص؟ و نیز در روزگار سپید حضرت علی؟ع؟ پرچم دین را برپای داشته و در زمانۀ امام 

ید و تا  ی استواری ورز کشیدند و عقب نشستند، و که افراد از یاری امام دست  حسن؟ع؟ 

پایان زندگانی اش، در هر اجتماعی حق را به روشنی ابراز نمود و با زرق و برق باطل و زیور کفر 

یخته شد تا از دینش بازگردد، فریفته نشد؛  که به پایش ر یه  سفیانی و ثروت هنگفت معاو

گردد یا از  ی  کرد تا همراه و ی پیشنهاد  یه یک میلیون درهم به و که معاو یعنی همان هنگام 

این  یافتن  در از  پس  گذشت.  )ص٨4(  کتاب  همین  در  که  چنان  کشد،  دست  او  با  نبرد 

که قیس از پایه های دین و ستون های مذهب و بزرگان اّمت  حقایق، شکی باقی نمی ماند 

ی آمده، هر  کتاب ها در ستایش و و فراخوانان به حق بوده و آن چه در شرح حال نامه ها و 

که ُپرپیمانه باشد، باز فروتر از مقام واالی او است. اندازه هم 

کسـی چون قیس در خاندان سـعد نبود، رسـول خدا؟ص؟ دسـت دعا برنمی افراشـت  گر  ا

ُعبـاده  بـن  سـعد  خانـدان  بـر  را  خویـش  رحمـت  و  درودهـا  »بارخدایـا!  نمی گفـت:  چنیـن  و 

فروفرسـت.« و نیـز در نبـرد ذی َقـَرد نمی گفـت: »بارخدایـا! سـعد و خاندانـش را رحمـت فرمـا. 

که در خانۀ سـعد غذا خورد، نمی فرمود:  چه نیک مردی اسـت سـعد بن ُعباده!« و نیز آن گاه 

که[ نیکان غذای شـما را خورند و فرشـتگان بر شـما درود فرسـتند و روزه داران  »]دعا می کنم 

گـم شـده بـود و سـعد و قیـس  کـه شـتر بارکشـش  گشـایند!« و همچنیـن آن زمـان  نزدتـان روزه 

برایـش شـتری بارکـش بـا توشـه باری آوردنـد، بـه آن دو نمی فرمـود: »خداونـد بـه شـما دو تـن 

گشـتی. هرآینـه خـدا  کـه همانـا رسـتگار  برکـت عطـا فرمایـد! ای ابوثابـت1؛ تـو را بشـارت بـاد 

کنیۀ سعد، پدر قیس، چنین بوده است.  .1
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اسـت کـه بازمانـده ای بـرای آدمـی باقـی می نهـد و بـه هر که خواهـد، بازمانده ای شایسـته عطا 
کند. و به راستی، خداوند به تو بازمانده ای شایسته عطا فرموده است.«1

بدین سان، خوانندگان باید در قیس بن سعد، نشانه های رحمت خداوند و جلوه های 

ی  ی گاه هـای فضلـش و رّد پـای آن دعـوت نبـوی و برکت های خدایی در و
ّ
 درودهـای او و تجل

ی را دربرگرفته است. سالم که درودها و رحمت خداوندی و  و خاندانش را بنگرند، حال آن 

 و رحمت و برکت خدا بر او باد!

که آن را ابومحّمد  در ماجرای طوق خالد، قیس با ابوبکر و عمر بحث و سـخنی داشـته 

دیلمـی، حسـن بـن ابی الحسـن )ارشـاد القلـوب: ٢٠١/٢ ]٣٧٨/٢-٣٨4[( یـاد نمـوده اسـت. قیس 

بـرای رعایـت  کـه  نمـوده  ادا  اسـتوار  و دلـی  پابرجـا  ایمانـی  و  گشـاده  زبانـی  بـا  را  ایـن سـخن 

یـم. اختصـار، از آوردن آن درمی گذر

روایت آموزان قیس و روایتگران از وی

کدامنش ]علی؟ع؟[ و نیز از پدر سـعادتمند خویش  سـرور خزرج، از پیامبر؟ص؟ و برادر پا

که در اإلصابه و تهذیب الّتهذیب آمده است. سعد به روایت حدیث پرداخته، چنان 

جنابـذی  عبدالعزیـز  بـن  محّمـد  حافـظ  کـه  اسـت  آن  پـدرش  از  ی  و روایـات  از  یکـی 

حنبلـی در معالـم العتـره بـه نحـو مرفـوع2، از قیـس، از پـدرش، از علـی؟ضر؟ آورده اسـت: »در نبرد 

ُاُحـد، ١6 جراحـت بـر مـن وارد شـد. در چهـار مـورد از ایـن جراحت هـا، بـر زمیـن افتـادم و هـر 

گفـت: ›بـه سـوی  ی مـرا برگرفـت و ایسـتانید و  ی و خوش بـوی، آمـد و بـازو بـار مـردی زیبـارو

کـه تـو از خداونـد و رسـولش فرمـان می بـری و آن دو از تـو خشـنودند.‹ پـس نـزد  ی آور؛  ایشـان رو

پیامبـر؟ص؟ آمـدم و ایـن را بـه ایشـان خبـردادم. فرمـود: ›ای علـی! خداونـد چشـمت را روشـن 

کر  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا 1. ایـن احادیـث را در ایـن مآخـذ تـوان یافـت: امتـاع األسـماع َمْقریـزی )ص٢6٣و 5١5(؛ تار
)٨٢/6 و ٨٨ ]١١٩/٧[(؛ الّسـیرة الحلبّیـه )٨/٣ ]٧/٣[(�

2. مرفوع، حدیثی اسـت که از وسـط یا آخر سلسـلۀ راویان آن، یک یا چند نفر افتاده باشـند و راوی به این افتادگی تصریح 
نماید. نیز به حدیثی گویند که به معصوم انتسـاب یابد، چه سـندش مقطوع باشـد و چه مرسـل یا مسـند. )ن.(
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کـس جبرئیـل بـوده اسـت.‹« )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : کـه آن   گردانـد؛ 

 چ مصر، ص٣٧؛ نور األبصار: ص٨٧ ]ص١٧٧[(

ی  نمـوده اسـت. و روایـت  نقـل  انصـاری،  راهـب  بـن  بـن حنظلـة  از عبـداهّلل  نیـز قیـس 

همـان کـس اسـت کـه در نبـرد حـّره بـه سـال 6٣ کشـته شـد، حـال آن کـه در آن هنـگام انصـار 

کـرده بودنـد. روایـت قیـس از او را ابن حجـر )تهذیـب الّتهذیـب: ١٩٣/٢ و 5/١٩٣  ی بیعـت   بـا و

و ٣٩6/٨ ]١6٩/5 و ٣54/٨[( آورده است.

کـه برخی از  همچنیـن بسـیاری از صحابـه و تابعیـن، از سـرور مـا قیـس روایـت نموده انـد 

آنان در ِحلیة األولیاء ]١٧٩/6[، ُاْسـد الغابه )٢١5/4 ]4٢6/4[(، اإلصابه )٢4٩/٣(، و تهذیب الّتهذیب 

)٣٩6/٨ ]٣54/٨[( یـاد شـده اند، از ایـن قرار:

١.انسبنمالکانصاری،خدمتگزاررسولخدا؟ص؟�

٢.بکربنسواده.

کــه از بیهقــی  ی در مبحــث لهــو و لعــب، حدیثــی از قیــس روایــت نمــوده، چنــان  و

اســت. آمــده   )٢٢٢/١٠ الکبــری:  )الّســنن 

٣.ثعلبةبنابیمالکُقَرظی.

4.عامربنشراحیلشعبی)د.١٠4(�

ی در نبـرد  5.عبدالّرحمـانبـنابیلیلـیانصـاری، یـار ویـژۀ امیرالمؤمنیـن و پرچمـدار و

کـه بازوانـش  کردنـش بـه دشـنام دادن علـی، چنـدان او را زد  بـرای وادار  کـه حّجـاج  جمـل 

گـوش فـراداده، بـرای  ی  ی چنیـن نکـرد. اصحـاب رسـول خدا بـه حدیـث و کبـود شـد، ولـی و

ی  کـه زنـان همانند و گویـد: »گمـان نـدارم  شـنیدن آن سـکوت می کردنـد. عبـداهّلل بـن حـارث 

ی را ثقـه شـمرده اند. در  یـخ الثقـات: ص٢٩٨[ و جـز آن دو، و ]تار بزاینـد.« ابن معیـن و عجلـی 

از  بسـیاری  و   )]١٢6/٣[  ٢٩6/١ االعیـان:  )وفیـات  ابن خلـکان  درگذشـت.   ٨6/٨٣/٨٢/٨١

آورده انـد. را  ی  فرهنگنامه نـگاران، شـرح حـال و
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6.عبداهللبنمالکجیشانی)د.٧٧(�

گروهــی، ثقــه  ی را آورده و از  ابن حجــر )تهذیــب الّتهذیــب: ٣٨٠/5 ]٣٣٢/5[( شــرح حــال و

ــوده اســت. از  کــه او عابدتریــن مــردم مصــر ب کــرده  ــد حکایــت  بودنــش را نقــل نمــوده و از مرث

کــرده اســت. امیرالمؤمنیــن و عمــر و ابــوذر و معــاذ بــن جبــل و عقبــه، روایــت 

٧.ابوعبداهللُعروةبنزبیربنعواماسدیمدنی.

َعریببنحمیدهمدانی. ٨.ابوعّمار

ی  کـرده اسـت. احمـد و جز او، و یفـه و عّمـار و ابومیسـره روایـت 
َ

او از امیرالمؤمنیـن و ُحذ

را ثقـه شـمرده اند. بنگریـد بـه: تهذیب الّتهذیـب: ١٩١/٧ ]١٧٢/٧[�

کوبی)د.6٣(� ٩.ابومیسرهعمروبنُشَرْحبیلهمدانی

گفتـه اسـت: »او تابعـی فاضـل  ی را سـتوده و   شـیخ مـا، شـهید ثانـی )الّدرایـه ]ص١٣5[( و

و از اصحـاب محّمـد بـن مسـعود اسـت.« ابن حجـر )اإلصابـه: ١١4/٣( و همـو )تهذیـب الّتهذیـب: 

گویـد: »ابن ِحّبـان )الّثقـات ]١6٨/5[( او را از افـراد ثقـه  ی را آورده،  4٧/٨ ]4٢/٨[( شـرح حـال و

شمرده و از عابدانش شمرده است. زانوانش از فراوانِی نماز، همچون زانوان شتر شده بود.«

١٠.عمروبنولیدسهمیمصری)د.١٠٣(�

گروهـی از صحابـه، از جملـه قیـس بـن سـعد، روایـت  او غـالم عمـرو بـن عـاص بـوده و از 

ی از  کـه در تهذیـب الّتهذیـب )١١6/٨ ]١٠٢/٨[( آمـده اسـت. یکـی از احادیـث و نمـوده، چنـان 

قیـس، در مبحـث لهـو و لعـب اسـت که بیهقی )الّسـنن الکبـری: ٢٢٢/١٠( آن را ذکر کرده اسـت.

کوبی)د.٨٣(� ١١.ابونصرمیمونبنابیشبیبِرْبعی

ــوذر  ــل و اب ــن جب ــاذ ب ــر و مع ــن و عم ی از امیرالمؤمنی ــد. و گفته ان ــی  ــش را َرّق ــی، لقب  برخ

کــرده اســت. ابن حجــر )تهذیــب الّتهذیــب ]٣4٧/١٠[(شــرح حــال  و مقــداد و ابن مســعود روایــت 

ی را آورده است. و
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کوبی. ١٢.هزیلبنُشَرْحبیلازدی

گونه در ِحلیة األولیاء )٢4/5( و اإلصابه )6١٩/٣( آمده است. ذکر او بدین 

١٣.ولیدبنَعَبده،غالمعمروبنعاص.

بــن ســعد روایــت نمــوده، چنــان کــه ابن حجــر )تهذیــب الّتهذیــب: ١4١/١١  از قیــس  وی 

]١٢4/١١[( یــاد کــرده اســت. شــاید وی همــان عمــرو بــن ولیــد باشــد کــه از او یــاد شــد، چنــان کــه 

از ســخن داَرُقْطنــی ]المؤتلــف و المختلــف: ١5١6/٣[ آشــکار می شــود.

ثقفیمّکی)د.١٠٩(� ١4.ابونجیحَیسار

اسـت.  کـرده  نقـل  را  ی  و بـودن  ثقـه  گروهـی،  از   )]٣٣١/١١[ الّتهذیـب  )تهذیـب  ابن حجـر 

کـرده  ی، از قیـس، از پیامبـر؟ص؟ ایـن سـخن را روایـت  ابن اثیـر )ُاْسـد الغابـه: ٢١5/4 ]4٢6/4[( از و

یختـه باشـد، هرآینـه مردمـی از سـرزمین فـارس بـدان  گـر دانـش بـه سـتارگان پرویـن آو اسـت: »ا

دسـت یابنـد.« ابوبکـر شـیرازی )د.4٠٧( در األلقـاب ایـن حدیـث را آورده، چنان که در تبییض 

الّصحیفه )ص4( آمده است.

ین
ّ

معاویه و قیس، پیش از رویداد صف
کـه چون  کرده انـد  یخ نویسـان در فرهنگنامه هـای خویـش1، چنیـن یـاد  چندیـن تـن از تار

کـه علـی بـا عراقیـان،  ک شـد  یـه از جـان خـود بیمنـا  هنـگام نبـرد صّفیـن نزدیـک شـد، معاو

گـردد. از ایـن رو، در اندیشـه  گرفتـار  ی آینـد و او در میـان آنـان  و قیـس بـا مصریـان بـه سـوی و

ی نوشـت: کـه قیـس را بفریبـد و بـدو نیرنـگ زنـد. پـس بـه و افتـاد 

که خود و خویشـانش  ی  گر شـما عثمان را سـرزنش می نمودید از آن رو »اّما بعد: هرآینه ا

گفـت  کسـی را ناسـزا  کـه  کـه او زد یـا ایـن  یانـه ای  را بـر دیگـران ترجیـح مـی داد یـا بـه سـبب تاز

کـرد یـا جوانـان خانـوادۀ خویـش را بـر کارهـا گماشـت، خود خـوب می دانید  یـا فـردی را تبعیـد 

یـخ: ١٠٧/٣ ]٣55/٢[( و ابن ابی الحدید  یـخ األمـم و الملـوک: ٢٢٨/5 ]55٠/4[(؛ ابن اثیـر )الکامـل فی الّتار 1. طبـری )تار
)شـرح نهـج البالغـه: ٢٣/٢ ]6٠/6[( بـه نقـل از الغـارات ]ص١٣١[ از ابراهیـم ثقفـی )ت٢٨٣( از ایـن مطلب یاد کرده اند.
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گـران مرتکب شـده اید  ی بـر شـما حـالل نبـوده اسـت و کاری بس   کـه بـه ایـن سـبب ها خـون و

بـر  کـه مـردم را  بـوده ای  کسـانی  گـر از  و عملـی بـس زشـت انجـام داده ایـد. پـس ای قیـس! ا

گـر ایـن بازگشـت در مـورد قتل  کشـتن عثمـان گردآوردنـد، بـه سـوی پـروردگارت بازگـرد، البّتـه ا

انسـان مؤمـن پذیرفتنـی و سـودمند باشـد.

کــه او مــردم را تحریــک نمــود  و اّمــا در بــارۀ دوســتت ]علــی[؛ مــا بدیــن یقیــن رســیده ایم 

گــر  کار دســت داشــته اند. پــس ا کــرد و بســیاری از قــوم تــو نیــز در ایــن  و بــه ایــن قتــل وادارشــان 

گــر  کــن. ا کار مــا بــر ضــّد علــی بــا مــا بیعــت  کنــی، در  می توانــی در خونخواهــی عثمــان شــرکت 

کــه مــن  کوفــه و بصــره از آِن تــو بــاد و مــادام  مــن بــه پیــروزی دســت یابــم، تــا زنــده ام، حکومــت 

کــه خواهــی، بــاد. جــز ایــن نیــز هــر  کار باشــم، حکومــت حجــاز از آِن هــر یــک از خاندانــت  بــر 

چــه دوســت مــی داری، از مــن بخــواه.«

ی نوشت: قیس به و

»اّما بعد: نامه ات به من رسید و آن چه را در بارۀ قتل عثمان یاد کرده ای، دریافتم. این چیزی 

است که من به آن نزدیک نشده ام. گفته ای که دوست من ]علی[ مردم را در کار عثمان برانگیخت 

گاه نگشته ام.  و کسانی را پنهانی به سویش فرستاد تا او را بکشند. این چیزی است که من بدان آ

نیز یاد نموده ای که بسیاری از خاندان من در خون عثمان دست دارند. به زندگانی ام سوگند که 

هرآینه خویشان من در ماجرای عثمان، سزاوارتریِن مردم بودند. و اّما این که از من خواسته ای تا 

 در خونخواهی عثمان با تو هم پیمان گردم، و آن پیشنهادی که به من کرده ای؛ سخنت را دریافتم 

و این، چیزی است که مرا در آن نظر و رأیی است و از اموری نیست که با شتاب بتوان در آن راه 

که تو را ناخرسند دارد؛ تا  کاری نیست و از جانب من کاری سرنخواهد زد  یافت. اکنون مرا با تو 

ببینی و ببینیم که چه پیش خواهد آمد.«

ی نوشت: یه در پاسخ و آن گاه، معاو

با خود در  را  تو  تا  گردی  که به من نزدیک  »اّما بعد: نامه ات را خواندم. چنانت ندیدم 
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صلح و آشتی به شمار آورم و نیز چنانت از خود دور ندیدم تا تو را در حال جنگ بینم. تو را 

چون ریسمانی می بینم که پای چهارپایان کشتنی را بدان بربندند. با کسی چون من حیله گری 

کف دارم.  کرد و با نیرنگ نتوانش فریفت. مرا پیادگان بسیار است و عنان  سواران را در  نتوان 

گر آن چه را به تو پیشنهاد کردم، بپذیری، هر چه گفتمت عطایت خواهم کرد و اگر چنین  پس ا

نکنی، انبوه سواران و پیادگان را بر سرت خواهم ریخت. و الّسالم!«

ی نوشت: پس قیس به و

یده ای _ شگفتا! _  »اّما بعد: جای شگفتی است که اندیشۀ ما را فرو شمرده ای و طمع ورز

کـه شایسـته تریِن مـردم بـرای فرمانبـری و حق گفتارتریـِن  کـه مـرا از فرمانبـرِی کسـی بیـرون بـری 

ایشـان و راه یافته ترینشـان و نزدیک ترین کس به رسـول خدا اسـت و به اطاعت خویش داخل 

کـس بـرای زمامـداری ناشایسـت تر و باطل گفتارتـر  کـه از همـه  کسـی   نمایـی، یعنـی اطاعـت 

کـه هـم گمراهنـد و هـم  گروهـی فراهـم گشـته اند  و گمراه تـر و از رسـول خدا دورتـر اسـت. نـزد تـو 

کـه گفتـه ای: ›بـر ضّد  گمراه گـر و تـو طاغوتـی هسـتی از جملـۀ طاغوت هـای ابلیـس. و اّمـا ایـن 

مـن، مصـر را از سـپاه سـواره و پیـاده ُپـر می کنـی‹ تنهـا هنگامـی بخـت یـارت خواهد بـود که تو 

گـذارم، چنـدان کـه کار از آِن تـو باشـد. و الّسـالم.« را بـه حـال خـود وا

در عبــارت طبــری، جملــۀ اخیــر چنیــن آمــده اســت: »پــس بــه خداونــد ســوگند! آن گاه 

کــه بیــش از هــر چیــز بــه فکــر حفــظ  کــه تــو را آن قــدر مشــغول نکنــم  بخــت یــارت خواهــد بــود 

جــان خــود باشــی.«

ی ناامید شد، به او نوشت1: یه از و چون معاو

کـه بیش تـر محبوب تو  »اّمـا بعـد: همانـا تـو یهـودی و یهـودی زاده ای. از ایـن دو سـپاه، آن 

گر آن  کـرد و دیگـری را جایگزینـت خواهد نمـود. و ا گـردد، برکنـارت خواهـد  گـر پیـروز  اسـت، ا

1. از ایـن جـا، گفتـار جاحـظ اسـت در البیـان و الّتبییـن )6٨/٢ ]5٨/٢[(� و آن نامه هـای یـاد شـده در پانوشـت آن کتاب 
گردد. )4٨/٢( یافـت 
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کشـت و مایـۀ عبـرت دیگرانـت  گـردد، تـو را خواهـد  کـه تـو بیش تـر دشـمنش مـی داری، پیـروز 

کشـید، اّمـا بـه هـدف تیـر نیفکنـد؛ پـس فـراوان ُبریـد، اّمـا  کمانـش را  خواهـد نمـود. پـدرت نیـز 

کـرد[ و قومـش از یـاری اش دسـت کشـیدند تـا  جـای ُبـرش را نیافـت ]= تـالش ناشـیانه بسـیار 

هنگام مرگش فرارسید و سپس در حوران1 در حال رانده شدگی، درگذشت. و الّسالم.«

پس قیس در پاسخ او نوشت:

کـه تـو بتـی و فرزنـد بـت. ناخواسـته بـه اسـالم تـن دادی و بـه  »اّمـا بعـد: جـز ایـن نیسـت 

اختیـار از آن بیـرون رفتـی. نـه ایمانـت پیشـینه دارد و نه نفاقت تازه اسـت. پدر من کمانش را 

کشـید و تیـر بـه هـدف افکنـد و آن کـس کـه در بزرگـی و بزرگـواری، بـه پـای او نمی رسـید و غبار 

ید. مـا یـاران همـان دینـی هسـتیم که تـو از آن بیرون  ی را نمی توانسـت شـکافت، بـر او برشـور و

کـه تـو در آن درآمـدی. و الّسـالم.« شـدی و دشـمنان آن دینیـم 

د: ٣٠٩/١ ]4١٩/١[؛ البیـان و الّتبییـن: 6٨/٢؛ تاریـخ  غـة و األدب تألیـف ُمَبـّرَ
ّ
بنگریـد بـه: الکامـل فـی الل

هـب: 6٢/٢ ]٢6/٣[؛ المناقـب 
ّ

یعقوبـی: ١6٣/٢ ]١٨6/٢-١٨٧[؛ عیـون األخبـار ابن ُقَتیبـه: ٢١٣/٢؛ مـروج الذ

خوارزمـی: ص١٧٣ ]ص٢5٨[ و شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: ١5/4 ]4٣/١6[�

عبارت جاحظ )الّتاج فی اخالق الملوک: ص١٠٩ ]ص١١4[( چنین است:

یـه نوشـت: ›ای بـت بـت زاده! به من نامه می نویسـی و به جدایی از علی  »قیـس بـه معاو

بـن ابی طالـب و داخـل شـدن در اطاعـت از خـودت فرامی خوانـی و مـرا بیم می دهـی که یاران 

ی آورده، بـا شـتاب سـوی تـو می آینـد. پـس به  کنـده گشـته اند و مـردم بـه تـو رو ی از گـردش پرا و

نمانـد  باقـی  مـن  کسـی جـز  او  یـاران  از  گـر  ا نیسـت،  او  کـه معبـودی جـز   خداونـدی سـوگند 

کـه تو در نبـرد با اویـی، هرگز با تو سـازش نخواهم  و بـرای مـن هـم کسـی جـز او نمانـد، تـا زمانـی 

بـر ولـّی او،  را  بـرد و دشـمن خداونـد  تـو فرمـان نخواهـم  از  کـه دشـمن اویـی،  تـا وقتـی   کـرد و 

گزید. و الّسالم.‹« و حزب شیطان را بر حزب خدا برنخواهم 

که روستاهای بسیار داشته است. بنگرید به: معجم البلدان: ٣١٧/٢. )م.( 1. آبادی ای بزرگ در پیرامون دمشق بوده 
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نامۀ ساختگی

ی بـس  گشـت، ایـن بـر و کنـد نومیـد  ی  کـه قیـس از فرمانـش پیـرو یـه از ایـن  چـون معاو

ی از چـه مایـه  کـه و کـرد؛ زیـرا می دانسـت  گـران جلـوه  سـخت افتـاد و موقعیـت قیـس برایـش 

ِگـرد علـی دور نمی کنـد.  کارهـا و دلیـری بهـره دارد و هیـچ نیرنگـی او را از  سامان بخشـی بـه 

گفـت: »هرآینـه قیـس بـا شـما یـار و سـازگار اسـت؛ پـس برایـش دعـای خیـر  پـس بـه شـامیان 

نامه هـا  و  اسـت  مـا  هـوادار  ی  و زیـرا  فرامخوانیـد؛  نبـردش  بـه  و  ندهیـد  دشـنامش  و   کنیـد 

کـه  کـه بـا بـرادران شـما از اهـل خربتـا  و سـفارش هایش پنهانـی بـه مـا می رسـد. آیـا نمی بینیـد 

ینـد، چگونـه رفتـار می کنـد و مقـّرری ایشـان را برقـرار نمـوده، بدانـان نیکـی مـی ورزد؟« نـزد او

سپس نامه ای ساختگی را به قیس نسبت داد و برای شامیان برخواند و آن، چنین بود:

م »�بسم اهلل الرحم�ن الرح�ی

یة بن ابی سفیان؛ از قیس بن سعد: به فرمانروا معاو

سالم بر تو! پس نزد تو، خداوندی را سپاس می گزارم که معبودی جز  وی نیست. اّما بعد:

هرآینــه چــون در بــارۀ خویشــتن و دینــم نیــک اندیشــیدم، دیــدم مــرا یــارای آن نیســت کــه 

بــه همراهــی مردمــی برخیــزم کــه امــام خویــش را کشــتند، حــال آن کــه مســلمان و خونــش 

محتــرم و نیکومنــش و پرهیــزگار بــود. پــس بــه ســبب گناهانمــان از خداونــد آمــرزش می جوییــم 

 و از او می خواهیــم کــه دینمــان محفــوظ بمانــد. هــال کــه همانــا مــن بــا شــما از دِر آشــتی درآمــدم 

ــالن عثمــان؟ضر؟، آن امــام هدایت پیشــۀ ســتم دیده، اجابــت  ــا قات ــرای نبــرد ب ــو را ب و دعــوت ت

یــاری ات بشــتابم.  بــه  تــا  بــه مــن واگــذار   نمــودم. پــس هــر مایــه امــوال و نیــرو کــه خواهــی، 

 ١١٧/٣ ابن اثیــر:  الّتاریــخ  فــی  الکامــل  ]55٣/4[؛   ٢٢٩/5 طبــری:  الملــوک  و  األمــم  )تاریــخ  الّســالم.«  و 

]٣56/٢[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: ٢/٢4 ]6/6٢[(

همانــا خــوِی دروغ پــردازی و صحنه ســازی، غریــزه ای پایــدار و نهفتــه در ُخلــق و خــوی 
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ــّق  ــی در ح ــه و بدگوی ــل بنی امّی ــارۀ فضائ ــاختگی در ب ــث س ــان وی، احادی ــود و از زم ــه ب معاوی

بنی هاشــم و خانــدان و یــاران وحــی، رواج یافــت؛ یعنــی همــان روزگاری کــه وی خــروار خــروار 

طــال و نقــره بــه صاحبــان پیشــانی های ســیاه ]و پینه بســته از عبــادت ظاهــری[ می بخشــید تــا 

در ایــن زمینــه، روایاتــی ســاختگی را بــه ســود وی، بــه پیامبــر؟ص؟ نســبت دهنــد. همــو بــود کــه 

بــه َســُمَرة بــن ُجْنــَدب صدهــزار درهــم بخشــید تــا روایــت کنــد کــه ایــن ســخن خداونــد تعالــی 

ــی  ــردم، کس ــت: »و از م ــته اس ــازل گش ــان، ن ــِن آدمی ــرادی، آن تیره بخت تری ــم م ــأن ابن ملج در ش

هســت کــه جــان خویــش را بــرای ُجســتن خشــنودی خداونــد می فروشــد.« ]بقــره/٢٠٧[ و ایــن ســخن 

خداونــد تعالــی در بــارۀ علــی امیرالمؤمنیــن نــازل شــده اســت: »و از مــردم، کســی هســت کــه گفتــار او 

در زندگــی ایــن جهــان تــو را بــه شــگفت آورد و خــدا را بــر آن چــه در دل دارد، گــواه گیرد و حال آن که ســخت تریِن 

ســتیزندگان اســت.« ]بقــره/٢٠4[ اّمــا ســمره آن مقــدار را نپذیرفــت؛ معاویــه دویســت هزار درهــم بــه 

وی عرضــه نمــود، وی بــاز هــم نپذیرفــت؛ پــس چهارصــد هــزار درهــم بــه وی عطــا کــرد تــا 

پذیرفــت. )شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: ٣6١/١ ]٧٣/4[( و او را از ایــن قبیــل امــور، 

بسیار است.

کاری تـازه از معاویـه نبـوده اسـت. او  پـس نسـبت دادن ایـن نامـۀ سـاختگی بـه قیـس، 

کـه هرگـز نفرمـوده بـود و بـه  کدامـن، نیـز سـخنانی را نسـبت داد  بـه سـروِر قیـس، یعنـی پیامبـر پا

ک  کـه افـرادی پـا کـه رخ نـداده بـود و بـه بنی هاشـم   امیرالمؤمنیـن هـم امـوری را منسـوب نمـود 

کـه از آن مبّراینـد. او ایـن مایه هـای شرمسـاری  و در اوج عظمـت بودنـد، چیزهایـی نسـبت داد 

برای خود و همگنانش را در دوران تاریِک پادشاهی اش بدعت نهاد و روش و آیینش بر همین 

کـردن احادیـث سـاختگی ادامـه دادنـد و ایـن  پایـه بـود. پـس از وی، راویـان بـد]کار[، بـه روایـت 

کـه دانشـوران و حافظـان حدیـث بـا رنج هـای فـراوان در زمینـۀ  کار، رواج و وفـور یافـت، تـا آن گاه 

ک، دسـت به تألیـف زدند. ک از پـا بازشناسـی روایـات سـاختگی از غیرسـاختگی، و ناپـا

که بر این روش، کودکان بزرگ شدند  ید، چندان  یه همواره بر این شیوه استمرار ورز معاو

کینۀ خاندان پیامبر؟مهع؟  گشتند. بدین سان،  و میانساالن به پیری رسیدند و پیران فرتوت 
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یه، لعن فرستادن بر  که این فریبگری بر آن ها چیره شد، راه یافت و برای معاو در دل هایی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ و دشنام دادنش در پی نمازهای جمعه و جماعت، و بر منابر سرزمین های 

گشت. شرق و غرب، حّتی در جایگاه فرود وحی خداوند، یعنی مدینۀ منّوره، آسان 

حموی )معجم البلدان: ٣٨/5 ]١٩١/٣[( گوید: »بر  منابر  شرق و غرب، علی بن ابی طالب؟ع؟ 

لعـن می شـد؛ اّمـا بـر منبـر ِسِجْسـتان تنهـا یـک بـار لعـن گشـت. مـردم آن دیـار، از تـن دادن به این 

که هیچ کس بر منبرشان لعن  بدعت بنی امّیه سرباز زدند و حّتی در پیمانشان، شرط نمودند 

کـه از لعـن بـرادر رسـول خدا؟ص؟ بـر منبـر خویـش  نشـود. و چـه شـرافتی بـرای ایشـان برتـر از ایـن 

خودداری کردند، حال آن که وی بر  منابر  مّکه و مدینه لعن می شد؟«

گشـت.  گزارد و آن گاه به مدینه وارد  یه حج  چون حسـن بن علی؟امهع؟ درگذشـت، معاو

گفتند: »سـعد بن ابی وقاص در  ی  کند. به و خواسـت تا بر منبر رسـول خدا؟ص؟ ، علی را لعن 

ی فرسـت  کـه بـه ایـن کار رضایت دهد؛ پس کسـی نزد و یـم   ایـن جـا حضـور دارد و گمـان ندار

گـر چنیـن  ی گفـت. سـعد گفـت: »ا ی کسـی نـزد او فرسـتاد و ایـن را بـه و و نظـرش را بخـواه.« و

یـه از لعن علـی خودداری  کنـی، هرآینـه از مسـجد بیـرون رفتـه، بـه آن بازنمی گـردم.« پـس معاو

ی درگذشت، علی را بر منبر لعن کرد و به کارگزارانش دستور  ید تا سعد درگذشت. چون و ورز

کـه او را بـر منابـر لعـن نماینـد و آنـان نیز چنین کردند. ام سـلمه، همسـر پیامبر؟ص؟ ، به  نوشـت 

یـه نوشـت: »شـما خداونـد و رسـولش را بـر منابـر لعـن می کنیـد؛ زیـرا علـی بـن ابی طالـب   معاو

کـه خداونـد و رسـولش دوسـتار علی هسـتند.«  و دوسـتارانش را لعـن می گوییـد؛ و مـن گواهـم 

ی اعتنـا نکرد. )الِعقـد الفریـد: ٣٠٠/٢ ]4/١5٩[( یـه بـه گفتـار و اّمـا معاو

جاحــظ در کتــاب الــّرّد علــی االمامّیــه گویــد: »معاویــه در پایــان خطبــۀ خویــش می گفــت: 

ــو بازداشــت؛ پــس او را ســخت  ــو کجــروی نمــود و از راه ت ــراب در دیــن ت ــا ابوت ــا! همان ›بارخدای

ــالغ  ــرزمین ها اب ــۀ س ــه هم ــات را ب ــن کلم ــا.‹ وی ای ــار نم ــوار گرفت ــی دش ــه عذاب ــن و ب ــت ک لعن

کــرد و تــا روزگار عمــر بــن عبدالعزیــز، بــر منابــر چنیــن گفتــه می شــد. گروهــی از بنی امّیــه، بــه 
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معاویــه گفتنــد: ›ای امیرالمؤمنیــن! تــو  بــه آن چــه کــه آرزو داشــتی، دســت یافتــی. نیکــو اســت 

کــه دیگــر از علــی دســت کشــی.‹ گفــت: ›بــه خداونــد ســوگند! هرگــز چنیــن نکنــم، تــا بــر ایــن 

شــیوه، کــودک بــزرگ شــود و بزرگســال پیــر گــردد و هیــچ کــس از فضــل علــی یــاد ننمایــد.‹«

این را ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه: ٣56/١ ]56/4 و 5٧[( آورده است.

گــزارش  کــه در خاطــر دارم _ و حافــظ ســیوطی  زَمْخَشــری )ربیع األبــرار ]١٨6/٢[( _ چنــان 

کــه بنــا بــر ســّنت معاویــه، علــی بــن  کرده انــد: »در روزگار بنی امّیــه، بیــش از هفتادهــزار منبــر بــود 

ابی طالــب بــر فــراز آن هــا لعــن می شــد.« عالمه شــیخ احمــد ِحْفظی شــافعی در قصیــدۀ خویش، 

گوید: در این زمینه 

کرده است: »در ضمن آن چه جزء آداب و سّنت قرار داده بودند، همانا سیوطی حکایت 

که بر فراز آن ها حیدر را لعن می کردند.« هفتاد هزار و ده منبر بود 

کنارش کوچک می نماید و موجب سـرزنش و مالمت  کـه فجایع دیگـر  و ایـن، فاجعـه ای اسـت 

بسیار است.

کـه ایـن شـیوۀ زشـت را برقـرار سـاخت، دشـمنی می شـود یـا نـه؟ و آیـا بـر ایـن  آیـا می بینـی بـا آن 

زشـتکاری پرده پوشـی می شـود و یـا بـا مـدارا بـا وی رفتـار می گـردد؟

کـه بگویـد: »در برابـر ایـن فاجعه خاموشـی پیشـه می کنیم«؟ ]به روشـنی[  آیـا دانشـوری را سـزد 

گـوش فرامی دهم! گـو! مـن به نیکـی  پاسـخ 

کـه دربارۀ  کـرده اسـت؟« چنـان  کاش می دانسـتم: آیـا در ایـن جـا هـم می تـوان گفـت: »اجتهـاد 

سـتمکاری اش چنیـن گفته انـد؟ یـا بایـد گفـت: »ملحـد شـده و از دین برگشـته اسـت؟«

آیـا چنیـن عملـی علـی را آزار نمی دهـد یـا می دهـد؟ پـس بشـنو و بـدان آنکـه علـی را آزار می دهـد 

کیسـت و کیسـت و کیسـت؟ ]آزار دهنـدۀ پیامبـر و خـدا اسـت[.

بلکــه در حدیــث اّم ســلمه آمــده اســت: »آیــا میــان شــما ]بــا دشــنام بــه علــی[ خــدا دشــنام داده 

کنیــد؟« کار ]ننگیــن[ دســت بداریــد؛ چــرا چنیــن  می شــود؟ از ایــن 

صاحـب معرفـت را در یافتـن پاسـخ ایـن معّمـا یاری رسـان! و بـا آن که با ابوتراب دشـمنی کند، 

دشمنی ورز!

کـه پـس از مـن، بر شـما مردی  امیرالمؤمنیـن از همـۀ این هـا خبـر داده و فرمـوده بـود: »هـال 
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کـه هـر چـه را بیابـد، می خـورد و آن چـه  گشـاده و شـکم بـزرگ1  چیـره خواهـد شـد بـا حلقـوم 

ی فرمانتـان  کـه و کشـت! هـال  ی را بُکشـید و هرگـز نخواهیـدش  را نیابـد، می جویـد. پـس و

کـه مـرا دشـنام دهیـد و از مـن بیـزاری جوییـد.« )نهـج البالغـه ]ص٩٢، خطبـۀ5٧[( خواهـد داد 

که  چرا  شد؛  خواهد  بیرون  خویش  وضع  از  کتاب  دهیم،  گسترش  را  گفتار  این  گر  ا

یه و حزب اموی او، هزاران هزار است، نه ده ها و صدها. صفحات سیاه زندگی معاو

سازش میان قیس و معاویه

را به فرماندهی  از لشکر امیرالمؤمنین؟ع؟( قیس بن سعد  شرطة الخمیس )= بخشی 

ی با عنوان فرمانده شرطة  کشی )ص٧٢ ]٣٢6/١[( آمده، و که در رجال  خویش برگزیدند. چنان 

که  یه به نبرد برخیزند، تا زمانی  که با معاو الخمیس شناخته می شد. او با آنان پیمان سپرد 

ی اموال و جان های شیعیان علی و پیروان او را محترم شمارد و به سبب حوادث گذشته،  و

کس نبرد می کنی؛  ی از چه  یه به قیس چنین نوشت: »به پیرو غرامتی از آنان نخواهد. معاو

کرده است؟« اّما قیس از سازش  ی فرمان می بری، با من بیعت  که تو از و کسی  که  حال آن 

گفت:  ی فرستاد و  یه سندی سپید با مهر خویش برای و که معاو کرد تا این  با او خودداری 

بن  عمرو  بود.«  خواهد  تو  آِن  از  که  بنویس؛  سند  این  در  می خواهی،  خویش  برای  چه  »هر 

گفت: »شتاب مورز.  یه  ی مده؛ بلکه با او بجنگ.« معاو گفت: »این را به و یه  عاص به معاو

که آن ها به تعداد خویش، از شامیان را  ما نخواهیم توانست ایشان را بکشیم، مگر آن گاه 

بکشند. و آن گاه، زندگی چه سودی خواهد داشت؟ به خداوند سوگند! همانا من به جنگ 

که چاره ای دیگر نداشته باشم.« ی نمی روم، مگر آن  و

کــه خــود و شــیعیان علــی  ی فرســتاد، قیــس شــرط نمــود  یــه آن ســند را نــزد و چــون معاو

گذشــته،  تلفــات مالــی و جانــی حــوادث  بــه ســبب  و  باشــند  امــان  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در 

ی در ایــن ســند هیــچ مالــی بــرای خویــش نخواســت.  غرامتــی از ایشــان خواســته نشــود. و

1. معاویه به شکم بارگی و پرخوری وصف می شد.
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یــخ  ی درآمدنــد. )تار ی را پذیرفــت و قیــس و همراهانــش بــه فرمــان و یــه هــم درخواســت و معاو

یخ ابن اثیر: ١6٣/٣ ]44٨/٢[( األمم و الملوک طبری: ٩4/6 ]١64/5[؛ الکامل فی التار

بـه  کـه  فرسـتاد  پیـام  قیـس  نـزد  یـه  معاو »پـس  گویـد:  ص٧٩[  الّطالبیـن:  ]مقاتـل  ابوالفـرج 

کـه میـان مـن  گفـت: ›سـوگند خـورده ام  ی را نـزد او برنـد،   بیعـت او درآیـد. چـون خواسـتند و

شمشـیری  و  نیـزه  کـه  داد  فرمـان  یـه  معاو ندهـد.‹  رخ  دیـداری  شمشـیر  یـا  نیـزه  بـا  جـز  او  و 

میانشـان نهنـد تـا قیـس بـه سـوگندش پایبنـد بمانـد. چـون قیـس بـرای بیعـت وارد شـد، از آن 

ی نمـود و گفت: ›آیا من  جـا کـه پیش تـر بـا ]امـام[ حسـن؟ع؟ بیعت نموده بود، به ایشـان؟ع؟ رو

یـه و ]امـام[  از بیعـت شـما آزادم؟‹ فرمـود: ›آری.‹ پـس بـرای قیـس صندلـی ای نهادنـد و معاو

گفـت: ›آری.‹  گفـت: ›ای قیـس! آیـا بیعـت می کنـی؟‹  یـه   حسـن بـر تخـت نشسـتند. معاو

یه از تخت خویش  یه دراز نکرد. معاو و در این حال، دسـتش را بر رانش نهاد و به سـوی معاو

کشـید؛ اّمـا قیـس بـه سـوی او دسـت  ی  پاییـن آمـد و نـزد قیـس خـم شـد تـا دسـت بـر دسـت و

برنیـاورد.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 4/١٧ ]4٨/١6[(

بـــا  کوفـــه  یـــخ: ١٩٢/٢ ]٢١6/٢[( آورده اســـت: »در ذی قعـــدۀ ســـال 4٠ در  یعقوبـــی )الّتار

گردآمدنـــد. مـــردی می آمـــد و می گفـــت: ›ای  ی  ـــا و ـــرای بیعـــت ب ـــه بیعـــت شـــد و مـــردم ب ی معاو

کـــه هرآینـــه تـــو را  کـــه مـــن بـــا تـــو بیعـــت می کنـــم، در حالـــی  یـــه! بـــه خداونـــد ســـوگند  معاو

را  آن  انســـان  کـــه همانـــا خداونـــد در آن چـــه  کـــن؛  او می گفـــت: ›بیعـــت  نمی پســـندم.‹ 

نمی پســـندد، خیـــر فـــراوان قـــرار داده اســـت.‹ دیگـــری آمـــده، می گفـــت: ›از شـــّر وجـــود تـــو  بـــه 

گفـــت: ›قیـــس  ـــه  ی ی آمـــد. معاو ـــزد و ـــرم.‹ قیـــس بـــن ســـعد بـــن ُعبـــاده نیـــز ن ـــد پنـــاه می ب خداون

گفـــت: ›خدایـــت  ـــه  ی ـــودم.‹ معاو ـــزار ب گفـــت: ›مـــن از هماننـــد چنیـــن روزی بی کـــن!‹  بیعـــت 

کـــه پیـــش از ایـــن، میـــان  گفـــت: ›مـــن بـــس مشـــتاق بـــودم  کنـــد! خامـــوش بـــاش.‹  رحمـــت 

ـــا ای پســـر ابوســـفیان! خداونـــد اراده نکنـــد جـــز آن چـــه را  جـــان و جســـمت جدایـــی افکنـــم؛ اّم

گفت: ›ارادۀ خداوند را تغییر نتوان داد.‹ که خواهد.‹ 
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ی کرده، گفت: ›ای جماعت! شر  را در عوض خیر گرفتید و زبونی  سپس قیس به مردم رو

کفـر را در جـای ایمان جایگزیـن نمودید. پس از والیت امیرالمؤمنین   را در جـای سـرافرازی، و 

کـه آزادشـدۀ  و سـرور مسـلمانان و پسـرعموی رسـول پـروردگار جهانیـان، بدیـن حـال درآمدیـد 

 پـس از فتـح مّکـه، فرزنـد آزادشـده، بـر شـما والیـت یافتـه و شـما را بـه خـواری و پسـتی افکنـده 

و بر شـما سـتم روا داشـته اسـت. پس چگونه خود را به نادانی می زنید؛ یا خداوند بر دل هاتان 

ید؟‹ مهر نهاده و توان اندیشیدن ندار

گفــت: ›تــو را بــه خداونــد ســوگند  یــه زانــو زد و دســت قیــس را برگرفــت و  آن گاه، معاو

کــرد.‹ قیــس  ی زد و مــردم بانــگ برآوردنــد: ›قیــس بیعــت  دادم!‹ آن گاه، دســت بــر دســت و

یــه بیعــت  کــس بــا معاو گفتیــد؛ مــن بیعــت نکــردم.‹ هیــچ  گفــت: ›بــه خداونــد ســوگند! دروغ 

ــا  ــه ب ک ــود  کســی ب ــود؛ و قیــس نخســت  ــر بیعتــش ســوگند خــورده ب ــه ب ک ــود، مگــر آن  نکــرده ب

ســوگند دادنــش، او را بــه بیعــت واداشــته بــود.«

یه درآمد.  که قیس بن سعد بر معاو کرده است  حافظ عبدالّرّزاق، از ابن عیینه روایت 

که به  گفت: »ای قیس! تو نیز همراه دیگران، مرا از مقصودم بازمی داری؟ هال  ی  یه به و معاو

خداوند سوگند! دوست نمی داشتم که چنین روزی برایم فرارسد، مگر آن که با پنجۀ خویش 

که  ی گفت: »به خداوند سوگند! من نیز از این  که به درد آیی.« قیس به و چنانت می فشردم 

گفت: »چرا؟  یه به او  گویم، بیزار بودم.« معاو در این جایگاه بایستم و تو را با این عنوان درود 

از بت های  بتی  تو  یه!  »ای معاو گفت:  دانشوران یهودی؟« قیس  از  یکی  کسی جز  تو  مگر 

یه  گشتی.« معاو که ناخواسته به اسالم تن دادی و با میل خود از آن بیرون  جاهلّیت بودی 

گر خواهی، سخنی افزون  گفت: »ا گفت: »بارخدایا! بیامرز. دستت را پیش آور.« قیس به او 

بگو تا افزون پاسخت دهم.« )البدایة و الّنهایه تألیف ابن کثیر: ٩٩/٨ ]١٠٧/٨[(

قیس و معاویه در مدینه، پس از سازش

یـه بـه  یـه آمـد. معاو پـس از ایـن سـازش، قیـس بـن سـعد همـراه گروهـی از انصـار نـزد معاو
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گفت: »ای جماعت انصار! به چه اسـتحقاق، آن چه را نزد من اسـت، می خواهید؟  ایشـان 

بـه خداونـد سـوگند! شـما اندکـی بـا مـن، و فـراوان در برابر من بودید. شـما در نبـرد صّفین، تیغ 

کـه پـدران  کـه مـرگ را در سـرنیزه هاتان شـرارافروز دیـدم. شـما بودیـد  کردیـد، چنـدان  ُکنـد  مـرا 

کـه قصد  کـه از زخـم نیزه هـا کاری تـر بـود. اّمـا آن گاه کـه خداونـد آن را  مـرا چنـان هجـو نمودیـد 

گفتیـد: ›در بـارۀ مـا بـه سـفارش رسـول خدا؟ص؟ عمـل  سـرنگونی اش را داشـتید، برافراشـت، 

کـه هیـچ عـذری از شـما پذیرفتـه نیسـت ›یأبـی الحّقین الِعـذرة 1�‹« کـن.‹ هیهـات 

قیس گفت: »ما همان را از تو می خواهیم که به موجب اسالم وظیفه داری و خداوند به 

گروه ها و احزاب، به ناحق و با روابط  که  کفایت فرماید و نه آن چه را  سـبب آن، بندگانش را 

گر خواهـی، می توانی خـود را از آن دور داری.   ویـژه از تـو خواهنـد. و اّمـا دشـمنی مـا بـا تـو؛ پس ا

کـه باطلـش از میـان مـی رود و حّقـش  کـه هجـوت نموده ایـم؛ ایـن سـخنی اسـت  و اّمـا ایـن 

کـه کار خالفـت برایت راسـت شـد؛ ایـن به خالف خواسـتۀ ما بود.  پایـدار می مانـد. و اّمـا ایـن 

ی بود که از مردی فرمان می بردیم  ُکنـد کردیم؛ از آن رو کـه در نبـرد صّفیـن، تیغت را  و اّمـا ایـن 

که اطاعت از او را اطاعت از خداوند می دیدیم. و اّما آن سـفارش رسـول خدا در بارۀ ما؛ پس 

ی آن را رعایـت کنـد. و اّمـا ایـن سـخنت کـه هیچ عذری  ی ایمـان آورده، بعـد از و هـر کـه بـه و

از مـا پذیرفتـه نیسـت؛ پـس هیـچ دسـتی جـز دسـت خداونـد نمی توانـد تـو را از ما بـازدارد. پس 

یـه! هـر چـه خواهـی، کـن. و همانـا َمَثـل تـو چنان اسـت که شـاعر گفته اسـت: ای معاو
کـه ]آسـوده[ در )َمْعَمـر( زیسـت می کنـی! َوه چـه شـگفت انگیـزی! فضـا برایـت  ای چکاوکـی 

خالـی شـده اسـت ]و رقیبـی نـداری[. پـس هـر چـه خواهـی تخـم بگـذار و بانـگ بـرآر!«

یـه بـا فریبـکاری گفـت: »نیازهاتـان را بخواهیـد.« )الِعقـد الفریـد: ١٢١/٢ ]٢١٩/٣[؛ مروج  معاو

هـب: 6٣/٢ ]٢6/٣[؛ اإلمتـاع و المؤانسـة: ١٧٠/٣(
ّ

الذ

 ،]160 شمارۀ   ،69/1 االمثال:  ]مجمع  الِعذرة«  الحّقین  »یأبی  یه:  معاو سخن  این  توضیح: 

گفتار حضرت عالمه در سطرهای پسین خواهد آمد. )م.( 1. توضیح این َمَثل در 
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که مردی بر قومی درآمد و از ایشان شیر  َمَثلی رایج بوده است. خاستگاه این َمَثل آن است 

که  کردند، حال آن  که شیر ندارند، از برآوردن حاجتش خودداری  خواست. آنان به عذر این 

اّما  که عذر می خواهد،  گویند  در بارۀ دروغگویی  را  مثل  این  بود.  از شیر  پر  مشک هاشان 

که در مشک های شما است،  عذرش پذیرفته نیست. مراد آن مرد این بوده است: »شیری 

هب 
ّ

الذ مروج  در  که  مثل  این  دیگر  گونۀ  دو  پس  می کند.«  آشکار  را  عذرتان  بودن  دروغین 

)= یأبی الحقیر العذرة( و نیز در الِعقد الفرید )= أبی الخبیر العذرة( آمده، نادرست است.

قیس و معاویه در مدینه
یم بــن قیــس ِهاللــی در کتابــش ]٧٧٧/٢[ چنیــن آورده اســت: 

َ
تابعــی بــزرگ، ابوصــادق ُســل

یــه در روزگار خالفــت خــود بــه حــج آمــد. مــردم  »پــس از درگذشــت حســن بــن علــی؟امهع؟، معاو

ی،  کــه عمــوم اســتقبال کنندگان از و کــرد و دیــد  ی نظــر  ی اســتقبال نمودنــد. و مدینــه از و

گفــت: ›انصــار چــه می کننــد  کــرده،  ی  قریشــی اند. پــس بــه قیــس بــن ســعد بــن ُعبــاده رو

پایــان ســواری  گفتــه شــد: ›آنــان نیازمندنــد و چهار و چــرا بــه اســتقبال مــن نیامده انــد؟‹ 

گفــت: ›پــس شــتران آبکــش ایشــان چــه شــده اســت؟‹ قیــس بــن ســعد  یــه  ندارنــد.‹ معاو

گفــت: ›آن هــا را در نبردهــای بــدر و ُاُحــد و دیگــر نبردهــای همــراه بــا رســول خدا؟ص؟ فنــا 

کــه بــر ســِر اســالم، بــر تــو و پــدرت شمشــیر می زدنــد و ســرانجام خواســت  کردنــد، همــان هنــگام 

ــد.‹ کــه شــما از آن بیــزار بودی ــد غلبــه یافــت، حــال آن  خداون

کـه همانـا رسـول خدا؟ص؟ فرمـود:  یـه گفـت: ›بارخدایـا؛ بیامـرز!‹ قیـس گفـت: ›هـال  معاو

یه گفت: ›آن گاه، به  “به زودی، پس از من، خودخواهی و خودکامگی را خواهید دید.”‹ معاو

یم.‹ گفت: ›پس  ی رو چه کار فرمانتان داد؟‹ گفت: ›فرمانمان داد که صبر کنیم تا به دیدار و

یه! ما را به شترهای آبکشمان  ید.‹ آن گاه قیس گفت: ›ای معاو ی رو کنید تا به دیدار و صبر 

یارو شـدیم،  اسـتهزا می کنـی؟ بـه خداونـد سـوگند! مـا بـر همیـن شـترها، در نبـرد بدر با شـما رو

ید و آییـن شـیطان را بـر فراز نشـانید؛  کـه می کوشـیدید تـا نـور خداونـد را خامـوش سـاز  حـال آن 

که ما برای آن با شما می جنگیدیم.‹ و سپس تو و پدرت ناخواسته به اسالمی درآمدید 
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کـه مـا ]= پیامبـر و یارانـش[ را یـاری نموده ایـد، بـر مـا  یـه گفـت: ›گویـا بـه سـبب ایـن  معاو

مّنـت می نهـی! بـه سـبب اسـالم، برتـری و مّنـت از آِن خداونـد و قریـش اسـت. ای جماعـت 

کـه بـر ما مّنـت می نهید که رسـول خدا را یاری کرده ایـد؛ حال آن  انصـار! آیـا ایـن شـما نیسـتید 

کـه خداونـد  ی از قریـش و پسـر عمـوی مـا و از مـا بـود؟ پـس برتـری و مّنـت از آِن مـا اسـت  کـه و

کرده است.‹ شما را یاور و پیرو ما قرار داده و به سبب ما، شما را هدایت 

گفت: ›هرآینه خداوند محّمد؟ص؟ را رحمتی برای جهانیان برانگیخت و از برای  قیس 

همۀ مردم، جن و انسان و سرخ و سیاه و سپید، مبعوث فرمود و به پیامبری خویش، ویژه اش 

ی ایمان آورد، عموزاده اش علی بن  که دعوت او را راست شمرد و به و کسی  نمود. نخستین 

کافران  از دشمنان بازش داشت و به  و  ی حراست نمود  از و ابوطالب  و  بود  ابی طالب؟ع؟ 

به رسولش  آزار رسانند. پس خداوند  یا  بازدارند  ]از رسالتش[  را  ی  تا و قریش فرصت نداد 

که رسالت پروردگارش را به جای آورد و او تا زمان درگذشت عمویش ابوطالب، از  فرمان داد 

ستم و آزار بازداشته می شد. آن گاه، ابوطالب پسرش را به یاری محّمد فراخواند و او نیز به 

گواری و تنگنا و بیم گاه، جان خویش را پیشمرگ  ی برخاست و در هر نا پشتیبانی و یاری و

ی را  کار برگزید و از همۀ عرب و عجم، و کرد. خداوند از میان قریش، علی؟ع؟ را به این  او 

که  گرامی شمرد. رسول خدا؟ص؟ همۀ خاندان عبدالمّطلب، از جمله ابوطالب و ابولهب را 

در  علی؟ع؟  که  آن  حال  فراخواند،  اسالم  به  را  آنان  و  گردآورد  می شدند،  نفر  چهل  روز  آن 

فرمود:  رسول خدا؟ص؟  پس  می نمود.  حمایت  ی  و از  ابوطالب  عمویش  و  بود  خدمتش 

که برادر، پشتیبان، وصی، و جانشین من در اّمتم باشد   “کدامیک از شما پیشقدم می شود 

کت ماندند تا رسول خدا؟ص؟ سه بار این  و پس از من، بر هر مؤمنی والیت یابد؟” همه سا

می کنم.”  چنین  من  تو! _  بر  خداوند  د  و _ در رسول خدا  “ای  گفت:  علی  بازگفت.  را  سخن 

گفت: “بارخدایا! درون او را  ی را در دامنش نهاد و در دهانش بردمید و  رسول خدا؟ص؟ سر و

از  کنون  ا ابوطالب!  “ای  فرمود:  ابوطالب  به  سپس  نما.”  لبریز  حکمت  و  فهم  و  دانش  از 
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برای  هارون  همانند  پیامبرش  برای  را  او  خداوند  که  بپذیر؛  فرمان  و  بشنو  سخن  فرزندت 

موسی قرار داده است.” و نیز پیامبر؟ص؟ میان علی و خود، پیوند برادری برقرار نمود.‹

در ایـن سـخن، قیـس هیـچ یـک از افتخـارات علـی را فروگـذار نکـرد و همـۀ آن هـا را حّجـت 

آورد. از جمله، گفت: ›از این خاندان، جعفر بن ابی طالب است که در بهشت با دو بال خویش 

پـرواز می کنـد و خداونـد از میـان همـۀ مـردم، او را بدیـن صفـت برگزیـد. و از ایشـان، حمـزه سـرور 

شهیدان است و نیز فاطمه سرور  زنان بهشتی. اگر رسول خدا؟ص؟ و خاندان و نسل پاکدامن وی 

را از قریش کنار نهیم، به خداوند سوگند! که ما از شما، ای جماعت قریش، برتریم و بیش از شما 

محبـوب خداونـد و رسـول او و خانـدان وی هسـتیم. چـون پیامبـر درگذشـت، انصـار نـزد پـدر مـن 

 گردآمدنـد و گفتنـد: “مـا بـا سـعد بیعـت می کنیـم.” پـس قریـش آمدنـد و بـا ایـن حّجـت کـه علی 

و خاندانـش بدیـن کار شایسـته تر و بـه رسـول خدا نزدیک ترنـد، بـا مـا سـتیز نمودنـد؛ اّمـا پـس از آن، 

هـم بـه انصـار و  هـم بـه آل محّمد سـتم ورزیدند. به زندگانی ام سـوگند! هیچ یـک از انصار و قریش 

و عرب و عجم در خالفت، همراه علی بن ابی طالب و فرزندانش، پس از وی، حّقی ندارد.‹

که  از  و  گرفته ای  فرا که  از  را  این سخن  گفت: ›ای پسر سعد!  و  گرفت  یه خشم  معاو

یافت کرده ای؟‹ ی در روایت می کنی و از که شنیده ای؟ آیا پدرت این را به تو خبر داده و از و

که از پدرم برتر اســت و بیش از او  کرده ام  یافت  کســی شــنیده و در گفت: ›آن را از  قیس 

کــه دانــا  گفــت: ›علــی بــن ابی طالــب اســت  کیســت؟‹  گفــت: ›او  یــه   بــر مــن حــق دارد.‹ معاو

کتــاب نــزد  کــه دانــش  ی فرمــود: “بگــو خداونــد و آن  و صّدیــق ایــن اّمــت اســت و خداونــد در شــأن و

گواهــی دادن میــان مــن و شــما بســنده اند.” ]رعــد/4٣[‹ و آیــه ای در شــأن علــی نماْنــد  او اســت، بــرای 

کــه قیــس از آن یــاد نکنــد.

کتــاب نــزد  کــه دانــش  گفــت: ›صّدیــق ایــن اّمــت، ابوبکــر، فــاروق آن، عمــر و آن  یــه  معاو

او اســت، عبــداهّلل بــن ســالم اســت.‹

کـه  اسـت  کسـی  اسـت،  و شایسـته تر  نام هـا سـزاوارتر  ایـن  بـرای  کـه  ›آن  گفـت:  قیـس 

ی فرمـود: “پـس آیـا کسـی که بر حجتی روشـن از جانب پروردگار خویش اسـت و گواهی  خداونـد در بـارۀ و
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کـس  کـه چنیـن حجتـی نـدارد، یکسـان اسـت[؟” ]هـود/١٧[ و نیـز آن  کسـی  از وی بـه دنبـال او اسـت ]بـا 

ی  کـس مـن بـر و ی را منصـوب نمـوده، فرمـود: “هـر  کـه رسـول خدا؟ص؟ در غدیـر خـّم و اسـت 

ی والیـت  ی اسـت، علـی هـم بیـش از خـودش بـر و والیـت دارم و والیتـم بـر او بیـش از خـود و

دارد.” و در غـزوۀ تبـوک فرمـود: “تـو نـزد مـن هم رتبـۀ هـارون هسـتی نـزد موسـی؛ بـا ایـن تفـاوت 

که پس از من پیامبری نخواهد بود.”‹«

که  ی را  همۀ آیات نازل شده در بارۀ امیرالمؤمنین و نیز احادیث نبوی رسیده در شأن و

کتاب های مسند و صحیح خود  گفت وگو یاد نموده، حافظان و دانشوران در  قیس در این 

آورده اند و ما هر یک از آن ها را به خواست خداوند در جای خود آورده ایم و خواهیم آورد.

گی های جسمی قیس ویژ
ویژگی هـای ظاهـری و جسـمی افـراد در میـزان اّبهـت و بزرگـی ایشـان مؤّثـر اسـت. همیـن 

کـه در وهلـۀ نخسـت، چشـم ها را پـر می کنـد و پیـش از امـور معنـوی و درونـی  ویژگی هـا اسـت 

کارهـا، بـه نظـر  از قبیـل اسـتواردلی، پهلوانـی، دالوری، و زیرکـی و قاطعّیـت و دور اندیشـی در 

می آیـد. از همیـن رو اسـت کـه گفته انـد: »ظاهـر هم بخشـی از بهای هر چیز اسـت.« این نکته 

کارهـای بـزرگ، بیش تـر نمـود دارد؛ زیـرا مـردم در ظاهـِر  در بـارۀ شـاهان و امیـران و عهـده داران 

برجسـته و بـزرگ ایـن افـراد، بهره هـای معنـوی کالن را بـه نظـر می آورنـد و روحّیـات واال و بـزرگ 

و اسـتواری و عـزم راسـخ آنـان را ترسـیم می کننـد و در برابـر او سـر تسـلیم فـرود می آورنـد، بیـش 

گـران  کارهـای سـنگین و  گمـان می کننـد هیـچ نیـرو و توانـی نـدارد و بـرای ادارۀ  کـه  از نحیـف 

پادشـاهی  بـه  را  طالـوت  کـه  آن گاه  سـبحان  خداونـد  سـبب،  همیـن  بـه  نیسـت.  توانمنـد 

یـاد  را  ی جسـمی اش  نیـرو و  تنومنـدی  و هـم  فـراوان  فرمـود، هـم دانـش  بنی اسـرائیل معرفـی 

نمـود؛ یعنـی بـا دانشـش امـور دینـی و اجتماعـی مردم را تدبیـر خواهد کرد و توان جسـمی اش، 

ی افزوده، ضامن اجرای آن دانش و تدبیر خواهد شد. بر ابهت و هیبت و

سرور انصار، قیس نیز چنین بود. خداوند سبحان همۀ فضیلت های ظاهری و باطنی 
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ی گـردآورده بـود، از قبیـل دانـش و عمـل، هدایت یافتگی و پرهیزگاری، سامان بخشـی  را در و

یاسـت، سیاسـت،  کارهـا، اسـتواری، خردمنـدی، زیرکـی و تدبیـر، امیـری، حکمرانـی، ر بـه 

کـرم، و دادگـری و صالحمنـدی. پـس نمی خواسـت  عـّزت نفـس، بلندهّمتـی، بخشـندگی و 

کـه افزاینـدۀ مقـام بـزرگان اسـت، نیـز بی بهره سـازد. ی را از ایـن ویژگـی  کـه و

ی مــردی بــود بــا بلنــدی  گویــد: »و شــیخ مــا، دیلمــی )إرشــاد القلــوب: ٣٢5/٢ ]ص٣٨٠[( 

کــه در روزگار خویش، پــس از امیرالمؤمنین،  قامــت هجــده وجــب و پهنــای انــدام پنــج وجب 

ــت.« ــمار می رف ــه ش ــن ب نیرومند تری

کــه چــون بــر  گفتــه اســت: »قیــس مــردی بلنــد بــاال بــود  ابوالفــرج ]مقاتــل الطالبّییــن: ص٧٩[ 

کتــاب )ص٧٧(  کشــیده می شــد.« در همیــن  اســب بلندپیکــر می نشســت، بــاز پایــش بــه زمیــن 

یــه، ســوار بــر اســبی طالیــی رنــگ دیــد، حــال آن  ی را در زاو کــه ُمنــذر بــن جــارود، و نیــز گذشــت 

کشــیده می شــد. کــه پایــش بــر زمیــن 

که پیامبر؟ص؟  گوید: »قیس از جملۀ ده َتنی بود  کشی )الّرجال: ص٧٣ ]٣٢٧/١[(  ابوعمرو 

در همان دورۀ نخست با آنان همراه شد و بلندی قامتشان به اندازۀ وجب های خودشان ده 

وجب بود. قامت قیس و پدرش ده وجب، بر حسب وجب های خودشان، بود.«

بلندقامـت  بـس  قیـس  کـه  اسـت  شـده  نقـل  ]ص139[  ثقفـی  ابراهیـم  الغـارات  کتـاب   از 

یش بود و پیش سـرش موی نداشـت. سـالخورده،  ی کوسـه ر و قـدش از همـگان بلندتـر بـود. و

دلیـر، کارآزمـوده، و خیراندیـِش علـی و فرزندانـش بود و تا هنگام مرگ همین شـیوه را داشـت.

َثعاِلبی )ثمار القلوب: ص4٨٠ ]ص6٠١[( »شلوار قیس« را از مثل های رایج و ترکیبات اضافی 

مشهور و نسبت های متداول شمرده و آن را کنایه از جامۀ مرد تنومنِد بلندباال دانسته است.

یـه فرسـتاد. ایـن مـرد قامتـی  قیصـر مـردی سـتبراندام از رومیـان را بـه نمایندگـی نـزد معاو

بلنـد و اندامـی تنـاور داشـت و بـا ظاهـر تنومنـد و قامـت بلنـد خویـش همـگان را بـه شـگفتی 

کـه تنهـا قیـس بـن سـعد بـن ُعبـاده یـارای برابـری بـا ایـن مـرد را  یافـت  یـه در وامی داشـت. معاو

کـه آن رومـی تنومنـد نیـز نـزد  ی تنومندتریـن و بلندباالتریـن کـس بـود. یـک روز  کـه و دارد؛ چـرا 
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گفـت: »چـون بـه خانـه رسـیدی، شـلوار خویـش را برایـم بفرسـت.«  یـه بـه قیـس  ی بـود، معاو و

کـرد و بـه سـوی آن رومـی افکنـد، حـال آن  یافـت و شـلوار از تـن بیـرون  قیـس مقصـود او را در

کـرد و شـلوار تـا سـینه اش رسـید. مردم  کـه مـردم تماشـا می کردنـد. مـرد رومـی آن شـلوار را بـه بـر 

که  کار  شـگفت زده شـدند و آن رومی نیز سرشکسـته سـر به زیر افکند. قیس را به سـبب این 

ی چنیـن سـرود: کردنـد؛ و یـه انجـام داده بـود، سـرزنش  نـزد معاو
که شلوار، شلوار قیس است. خواستم در حضور نمایندگان ]قیصر[ مردم بدانند 

و نگویند: قیس از پیش ما غایب شد؛ شاید این شلوار قوم عاد باشد که از ثمود بدو رسیده است!

و من سروری هستم از یمانیان؛ و مردم جز سرور و زیر دست نیستند.

گرفته اسـت. جسـم و تنم نیز در بلندی و تناوری،  اصل و حسـب من، بر همۀ مردمان پیشـی 

از همۀ مردان برتر اسـت.

گفته است: این را ابن کثیر )البدایة و الّنهایه: ١٠٣/٨ ]١٠٩/٨[( با تغییری آورده و 

یه فرستاد  که پادشاه روم دو مرد از لشکر خویش نزد معاو »در روایتی ]دیگر[ آمده است 

و چنین اّدعا نمود: ›در میان رومیان، یکی از این دو تن، از همه نیرومندتر و دیگری از همه 

کس در نیرومندی و بلندقامتی، از  که در میان مردم تو، چه  بلندقامت تر است. پس بنگر 

کسی چنین بود، من چندان اسیر و چندین هدیه نزد تو می فرستم  گر   آن و این فراتر است. ا

کسی نیرومندتر و بلندقامت تر از این دو نبود، سه سال با من سازش نما.‹ گر در سپاهت  و ا

یـه گفـت: ›کیسـت که با ایـن مرد نیرومنـد برابری  یـه حضـور یافتنـد، معاو چـون نـزد معاو

کنـد: یـا محّمـد بـن حنفّیـه و یـا  گفتنـد: ›تنهـا یکـی از ایـن دو تـن می توانـد چنیـن  کنـد؟‹ 

عبـداهّلل بـن زبیـر.‹ محّمـد بـن حنفّیـه را کـه فرزنـد علـی بـن ابی طالـب بـود، فراخواندنـد. چون 

یـه بـه او گفـت: ›می دانـی چـرا تـو را فراخوانـده ام؟(‹ گفـت:  یـه گردآمدنـد، معاو مـردم نـزد معاو

گفـت. ی  یـه ماجـرای آن مـرد رومـی و توانمنـدی فراوانـش را بـرای و ›نـه.‹ معاو

محّمـد بـن حنفّیـه بـه آن مـرد رومی گفت: ›یا تو نزد من بنشـین و یا من نزد تو می نشـینم. 

آن گاه، یـا تـو بـه مـن دسـت ده و یـا مـن بـه تو دسـت می دهـم. هر یک از مـا که بتوانـد دیگری را 
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ی گفـت:  گـر نـه، شکسـت خـورده اسـت.‹ سـپس بـه و از جـای خـود برخیزانـد، چیـره شـده و 

گفت: ›تو بنشین.‹ ›کدام را می خواهی؟ تو می نشینی یا من بنشینم؟‹ مرد رومی 

محّمـد بـن حنفّیـه نشسـت و دسـت خویـش را بـه مـرد رومـی داد. او همـۀ توان خـود را به 

گرفـت تـا محّمـد را از جـای خـود حرکـت دهـد یـا برخیزانـد، اّمـا نتوانسـت و راهـی بـه ایـن  کار 

گـروه اعزامی روم،  ی در  کار نیافـت. بدیـن سـان، مـرد رومی شکسـت خـورد و برای همراهان و

که او شکسـت خورده اسـت. آشـکار شـد 

ــزد مــن بنشــین.‹ او  ــو ن گفــت: ›ت ــه مــرد رومــی  ــه برخاســت و ب ــن حنفّی ــد ب ســپس محّم

ی به ســرعت مــرد رومــی را برخیزانــد و در هــوا  بنشســت و دســت خویــش را بــه محّمــد داد. و

گشــت. یــه از ایــن ماجــرا بــس شــادمان  کوبیــد. معاو کــرد و بــر زمیــن  بلنــد 

کنـاری رفـت و شـلوار خویـش را برکنـد و بـه آن  سـپس قیـس بـن سـعد برخاسـت و بـه 

کـه پاییـن آن بـه زمیـن  ی تـا سـینۀ آن مـرد رسـید، حـال آن  مـرد بلندقامـت رومـی داد. شـلوار و

یه  که به معاو کشـیده می شـد. آن رومی هم شکسـت خود را پذیرفت و پادشاهشـان آن چه را 

تعّهـد نمـوده بـود، فرافرسـتاد.«

از مطالعــۀ ایــن نمونه هــای تاریخــی می تــوان دریافــت کــه بــرای حــّل همــه گونــه مشــکل بــه 

خانــدان پیامبــر؟مهع؟ و پیــروان ایشــان رجــوع می شــد، چنــان کــه مــوالی ایشــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

یگانه مرجع حّل مشکالت از همان روزگار آغازین بود.

وفات قیس
یـخ بغـداد:  واقـدی و خلیفـة بـن خیـاط ]کتـاب الّطبقـات: ص١6٧[ و خطیـب بغـدادی )تار

کـه قیـس در اواخـر  ١٧٩/١( و ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه: ١٠٢/٨ ]١١٠/٨[( و بسـیاری دیگـر برآننـد 

یـه از سـال های خالفـت  گـر سـال وفـات معاو یـه در مدینـه درگذشـت. ا دوران خالفـت معاو

ی برشـمرده شـود، قیس در سـال 6٠ درگذشـته و گرنه، در سـال 5٩ وفات یافته است. شاید  و

که ابن عبدالَبّر )اإلسـتیعاب ]١٢٩٠/٣[( و ابن اثیر )ُاْسـد الغابه ]4٢6/4[( در  همین، منشـأ آن باشـد 

تعییـن زمـان وفـات قیـس میـان دو سـال یـاد شـده تردیـد کرده انـد. در اإلسـتیعاب آمـده اسـت: 
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یـه، درگذشـت.«  گفته انـد در 5٩، در اواخـر دوران خالفـت معاو »قیـس در سـال 6٠ و برخـی 

کـرده   اّمـا در ُاْسـد الغابـه، عکـس ایـن آمـده اسـت. ابن جـوزی ]المنتظـم: ٣١٨/5[ سـال 5٩ را ذکـر 

ی نموده اسـت. در این میان، سـخن ابن ِحّبان ]الثقات:  و ابن کثیر در البدایة و الّنهایه از او پیرو

یـه گریخت و در سـال ٨5 در  ٣٣٩/٣[ مـورد اعتنـا قـرار نگرفتـه کـه گفتـه اسـت: »قیـس از معاو

کـرده و سـخن  روزگار عبدالملـک درگذشـت.« ایـن سـخن را ابن حجـر )اإلصابـه: ٢4٩/٣( نقـل 

ی را درسـت شـمرده اسـت. خلیفه و موافقان و

خاندان قیس
در روزگاران پیشـین، خانـدان قیـس از واالتریـن خانواده هـای انصـار و همـواره خاسـتگاه 
اجتماعـی،  رهبـران  خانـدان،  ایـن  در  بودنـد.  مختلـف  دوره هـای  در  شـکوه  و  دانـش  نـور 
حافظـان، دانشـوران، محّدثـان، و صالحمنـدان و مقّدسـان بـه چشـم می خورنـد، از جملـه: 
ابویعقـوب اسـحاق بـن ابراهیـم بـن عّمـار بـن یحیـی بـن عّبـاس بـن عبدالّرحمـان بن سـالم بن 
قیـس بـن سـعد بـن عبـادۀ خزرجـی انصـاری. سـمعانی )األنسـاب ]٣6٠/٢[( شـرح حـال وی را 
آورده و گفتـه اسـت: »وی از گرامی تریـن خانـدان انصـار و از بـزرگان نیشـابور در ثـروت و دادگـری 
و پرهیـزگاری و مقبولّیـت و اسـتوارِی روایـت بـوده و بیـش از دیگـران بـه جسـت و جـوی حدیث 
بـن منصـور  و اسـحاق  رافـع  بـن  از محّمـد  نیشـابور،  برآمـده اسـت. در  آن  و شـناخت  فهـم   و 
و عبدالّرحمـان بـن بشـیر بـن حکـم؛ در عـراق، از عمـر بـن شـّبۀ نمیـری و حسـن بـن محّمـد بـن 
صبـاح و محّمـد بـن اسـماعیل احمسـی و احمـد بـن ِسـنان قّطـان؛ در حجـاز، از بحـر بـن نصـر 
خوالنـی و در ری، از ابوزرعـه و محّمـد بـن مسـلم بـن واره حدیث شـنید. ابواسـحاق ابراهیم بن 
عبـدوس، محّمـد بـن شـریک اسـفرایینی، و ابواحمـد اسـماعیل بن یحیی بن زکریـا از وی نقل 

حدیث کرده اند. در جمادی اآلخرۀ ٣١٧ در نیشابور درگذشت.«

از دیگـر بـزرگان ایـن خانـدان، ابوبکـر محّمـد بـن ابی نصـر احمـد بـن عّباس بن حسـن بن 
جبلـة بـن غالـب بـن جابـر بـن نوفل بـن عیاض بـن یحیی بن قیس بن سـعد انصاری، مشـهور 
ی اهـل  گفتـه اسـت: »و کـرده و  یـاد  بـه ِعیاضـی، اسـت. سـمعانی )األنسـاب ]٢6٧/4[( از او 

ی از ابوعلـی  سـمرقند و فقیهـی بزرگـوار و از سـران شـهر خـود و مـورد توجـه مـردم بـوده اسـت. و
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یسـی1 بـا او دیـدار  محّمـد بـن محّمـد بـن َحـْرث حافـظ سـمرقندی روایـت نمـوده و ابوسـعد ادر
ی ننوشـته اسـت.«2 گرچـه چیـزی از و داشـته، 

از دیگـر افـراد ایـن خانـدان، ابواحمـد بـن ابی نصـر عیاضـی، بـرادر همـان ابوبکـر عیاضی 
کـه از او یاد شـد. اسـت 

فـرد دیگـر از ایـن خانـدان، ابن مطـری ابومحّمـد عبـداهّلل بـن محّمـد بـن احمـد بـن خلف 
بن عیسی بن عّساس بن یوسف بن بدر بن عثمان انصاری خزرجی عبادی مدنی است.

کـه در منتخـب المختـار )ص٧٢( آمـده، ابوالمعالـی سـالمی در المختار آورده اسـت:  چنـان 
از فرزنـدان قیـس بـن سـعد بـن ُعبـاده؛ حافـظ دوران خویـش، نیکواخـالق، ُپرعبـادت،   »او 
کـه بـرای شـنیدن حدیـث بـه شـام و  و خوش معاشـرت بـا دانشـوران و پیشـگامان دانـش بـود 
مصر و عراق بار سـفر بسـت و در دوران زندگی خویش مصائبی سـنگین دید. در سـال ٧4٢ 
کتـاب اإلعـالم فـی مـن دخـل  گشـت.  خانـه اش غـارت شـد. مدتـی نیـز در بنـد بـود و سـپس آزاد 
المدینة من األعالم از تألیفات او اسـت. در مدینۀ مشـّرفه، از ابوحفص عمر بن احمد سـودانی؛ 

در قاهـره، از ابوالحسـن علـی بـن عمـر وانـی و یوسـف بـن عمـر ختنـی و یوسـف بـن محّمـد 
یه، از عبدالّرحمـان بـن مخلـوف بـن جماعـه؛ در دمشـق، از احمـد بـن  دبابیسـی؛ در اسـکندر
کر و ابونصـر بـن شـیرازی، و در بغـداد، از محّمـد بـن  ابی طالـب بـن شـحنه و قاسـم بـن عسـا

عبدالمحسن دوالیبی حدیث شنید. در ربیع االول ٧65 در مدینۀ مشّرفه درگذشت.«3

از دیگـر افـراد ایـن خانـدان، ابوالعّبـاس احمـد بـن محّمـد بـن عبدالمعطی بـن احمد بن 
عبدالمعطـی بـن مکـی بـن طـرد بـن حسـین بـن مخلـوف بـن ابی الفـوارس بـن سیف االسـالم4 
کـه در ٧٠٩ زاده شـد و در  بـن قیـس بـن سـعد بـن عبـادۀ انصـاری مکـی مالکـی نحـوی اسـت 
ی را آورده اسـت. محـرم ٨٠٨ درگذشـت. سـیوطی )بغیـة الوعـاة: ص١6١ ]٣٧٢/١[( شـرح حـال و

که ایشان را برگزید.« ]نمل/5٩[ »سپاس خداوند را است و درود بر آن بندگانش 

که در پایان ذی حّجۀ 4٠5 در همان جای درگذشت. کن سمرقند بود  1. ابوسعد عبدالّرحمان بن محّمد استرآبادی، سا
کرده است. 2. محیی الّدین بن ابی الوفاء )الجواهر المضّیه: ص١٣ ]٣6/٣[( از او و برادرش یاد 

َرُر الکامنه )٢٨4/٢( آوردیم.
ُ

3. این سخن را از منتخب المختار )ص٧٢( و الّد
که پوشیده نیست. که در این جای، افتادگی ای در نسب رخ داده، چنان  4. می پندارم 
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4. عمرو بن عاص )د. 4٣(

ای معاویه! از وضع و حال من، غافل و جاهل مباش و از راه حّق سر مپیچ!

ق )= دمشق(، در روز آرایش و به تن کردن زینت فراموش کرده ای؟
َ
آیا نیرنگ مرا به مردم ِجّل

گروه گروه پیش می آمدند. گاوهای وحشت زده، هراسان و شتابان،  که چون  آن گاه 

کـرده ای: »فریضـۀ نمـاز، بـدون تـو )= معاویـه( پذیرفتۀ  و نیـز ایـن گفتـه ام بـه آنـان را فرامـوش 

درگاه حّق نیسـت!«

کـه بـه نمـاز اعتنا نمی کردند. و تـو در آن هنگام، در فکر  پـس روی گرداندنـد و رفتنـد، در حالـی 

فـرار و پنهان شـدن در غبـار میدان بودی.

کـه در سـپاهش مـرداِن مـرد،  کـردی، در حالـی  کـه پیشـوای هدایـت را نافرمانـی  و آن هنـگام 

ِگـرد آمـده بودنـد.

گاوان زبــان بســته، یعنــی اهــل شــام، بــا اهــل تقــوی و خــرد  کــه[ آیــا بــا ایــن   ]بــه هــراس افتــادی 

درگیر شوم؟

گفتم: »آری؛ به پا خیز که من جنگ مردم ]به ناروا[ برتری داده شده را با مردم برتر1 باور دارم.«

پـس آنـان بـه تشـویق مـن و بـه خاطـر ایـن سـخنم: ]وای![ خـون نعثـل )= عثمـان( بـه هـدر 

رفتـه اسـت« بـا سـرور اوصیـا جنگیدنـد.

گـرد و غبـار آوردگاه  کـه قرآن هـا بـر سرشـان بـود، در  کـه نیزه هـا را  بـرای ایشـان نیرنگـی سـاختم 

برافراشتند.

همچنیـن بـه آنـان آشـکار سـاختن شرمگاهشـان را بـرای برگردانـدن شـیر حملـه ور ]و در امـان 

مانـدن از ضربتـش[ آموختـم.

1. مصـرع دوم چنیـن اسـت: »قتـال المفّضـل باألفضـل«؛ ولـی بـا توجـه بـه بیـت پیشـین و سـیاق، ایـن مصـرع بایـد چنیـن 
گرفـت. )ن.(  باشـد: »قتـال األفاِضـل بالمفَضـل« و ترجمـه بـر ایـن اسـاس صـورت 
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پـس آن سرکشـان و سـتمگران، رویـاروی علـی ایسـتادند و از بهـره بـردن از آن مشـعل فـروزان 

کردنـد. ]هدایـت[ خـودداری 

کرده ای؟ گوی مرا با ]ابوموسی[ اشعری در »دومة الجندل« فراموش  گفت و  آیا 

کـه ]پنهانـی[  بـه نرمـی  بـا وی رفتـار می کـردم و او بـه غلبـه بـر مـن امیـدوار می گشـت، حـال آن 

تیـرم در قتلـگاه پیکـرش1 فـرو رفتـه بـود.

کفش را از پا درآورند. که ]به آسانی[  جامۀ خالفت را از تن حیدر به درآوردم، چنان 

و پس از آن که ناامید شده بودی، آن را بر تو پوشاندم، چنان که انگشتری را در انگشتان کنند.

که از ضربت تیر و شمشـیری زخم برداری. و تو را بر بلندای منبر برنشـاندم، بی آن 

هـر چنـد _ سـوگند بـه پـروردگار ]کعبه و[ مقام ابراهیم! _ شایسـتۀ آن نبـودی و پختگی و لیاقت 

این مقام را نداشـتی.

کنـده و دور سـاختم، همچـون جریـان بـاد جنـوب و شـمال ]کـه  و لشـکریان منافـق عـراق را پرا

به هر سو می وزد[.

که با بارشان به هر سو می روند! کندم، چنان خران  و یاد و نامت را در شرق و غرب پرا

ای فرزنـــد هنـــد جگرخـــوار! نادانـــی و چشم پوشـــی ات دربـــارۀ ]خدمت هـــای[ مـــن از بزرگ تریـــن 

گشـــته ام. کـــه بـــدان دچـــار  بالهایـــی اســـت 

ـــو  کـــس ت گـــر مـــن نبـــودم، هیـــچ  ـــرد و ا ـــو فرمـــان نمی ب کـــس از ت گـــر پشـــتیبانی مـــن نبـــود، هیـــچ  ا

را پذیـــرا نمی گشـــت.

کـه از خانـه بیـرون آیـی ]و خانه نشـین  گـر مـن نمی بـودم، تـو ماننـد زنـان پرهیـز می کـردی  نیـز ا

می شـدی[.

ای فرزنـد هنـد ]جگرخـوار[! از روی نادانـی و جهالتمـان، تـو را در برابـر آن خبـر ]و پدیدۀ[2 بزرگ 

کردیم ]و چیرگی بخشـیدیم[. و برتـر یـاری 

کـه تـو را بـاال بردیـم و بر همه سـروری دادیم، خود بـه پایین تریِن پایین ترین جایگاه ها  آن گاه 

فروافتادیم.

که از مصطفی دربارۀ علی شنیدیم؛ چه بسیار سفارش های ویژه 

گـر مـورد اصابـت تیـر یـا نیـزه واقع  1. در متـن، َمقَتـل آمـده و مـراد از آن در این جـا، عضـوی چـون قلـب و ماننـد آن اسـت کـه ا
شـود، موجـب قتل انسـان می گـردد. )ن.(

که در وصف امیرالمؤمنین؟ع؟ است. 2. اشاره است به دومین آیه از سورۀ نباء 
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به روز خم، بر منبری برآمد و دستور خدا را رساند، در حالی که سواران1 هنوز کوچ نکرده بودند.

و در آن  حال که دست علی در دست او بود، به دستور خدای بی همتای واال، آشکارا ندا داد؛

گفتند:  کارهای مربوط[ به خودتان، سـزاوارتر ]به تصمیم گیری و انتخاب[ نیسـتم؟«  »آیا ]در 

که خواهی، انجام ده!« »آری؛ هسـتی. هر ]انتخاب و[ اقدامی 

پس، از سوی خدا، فرمانروایی مؤمنان را بدو سپرد و وی را جانشین خویش ساخت.

که من موالی اویم، پس این )= علی( نیز امروز برای وی نیکو ولّیی است. گفت: »هر  و 

کـه دوسـتار و پیـرو علـی اسـت، مهـر ورز و یـاری اش رسـان؛   پـس ای خـدای شـکوهمند! بـه آن 

و با دشمن برادر پیامبِر فرستاده شده، دشمنی ورز!

کـس پیونـدی را بـا آنـان بگسـلد، بـا مـن  کـه هـر  و پیمـان یـاری و مـوّدت خاندانـم را مشـکنید؛ 

نپیوسـته اسـت.«

گسســـتنی نیســـت، ]بـــه  کـــه دیـــد ریســـمان بیعـــت علـــی  پیـــر و بـــزرگ تـــو )= عثمـــان(، آن گاه 

بـــه وی شـــادباش گفت. خاطرجانشـــینی اش[ 

کنیـد. هـر دخالـت  گفـت: »علـی ولـّی شـما اسـت. پـس وی را حمایـت و پشـتیبانی  و نیـز پیامبـر 

کار شما چون ]اقدام و[ دخالت من است.« او در 

کـه ]در حـّق علـی[ انجـام دادیـم، در آتـش  کارهـای زشـت و سـتمی   ]ای معاویـه![ همانـا مـا بـا 

خ جای داریم. و در طبقۀ زیرین دوز

و در جایـگاه شرمسـاری ]= روز قیامـت[، خون خواهـی عثمـان مـا را از ]کیفـر[ خداونـد رهایـی 

نخواهـد بخشـید.

کـه خـود، بـه ]یـاری[ خدا و پیامبر فرسـتاده شـده پشـتگرم   و در فـردا]ی قیامـت[ علـی در حالـی 

و عزیز است2، خصم ما خواهد بود؛

کرد. که از حق دور بودیم، حسابرسی خواهد  کارهایی که انجام دادیم، در حالی  و ما را در بارۀ 

کنـار رود، عـذر مـا چـه خواهـد بود؟ فـردا از دادخواهی علـی وای بر تو!  کـه پرده هـا بـه  در آن روز 

سـپس وای بر من!

اال ای فرزنـد هنـد! آیـا بـا پیمانـی که با من بسـتی و بهشـت را بدان فروختـی، بفروختی و اینک 

بـه عهـد و پیمانـت با من وفـا نمی کنی؟

1. در برخی نسخه ها، به جای »سواران«، »یاران« آمده است.

2. در روایت خطیب تبریزی آمده است: »خدا و پیامبر را حّجت خویش قرار می دهد«.

)175(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 184

کـه در برابـر بهـرۀ فـراوان آخـرت، بـه بهـرۀ انـدک دنیـا برسـی، آخرتـت را باختـی و از  و بـرای ایـن 

کف بدادی.

ملـک  چـون  تـو،  ملـک  و  حکومـت  تـا  بـردی  سـر  بـه  حیله گـری[  ]بـه  مـردم  میـان  همچنـان 

گشـت. اسـتوار  مـّکار،  پادشـاهی 

کـه بـا بنـد و دام خویـش، تشـنگان را از رسـیدن  در ایـن جایـگاه، تـو ماننـد شـکارچی ای بـودی 

بـه آب شـخور ]علـم و والی علـی[ بازمی داشـتی.

ک »هریر« در نبرد صّفین از یادت رفته است! گویا شِب بس هولنا

کـردن خویـش، بـه  غ، بـا آلـوده  شـب را از تـرس آن قهرمـاِن رو آورنـده بـه دشـمن، چـون شـترمر

صبـح آوردی.

کناری زد و چون شیر ژیان، خود را به تو رساند، گمراهی را به  که لشکر  آن گاه 

نفس هایت به تنگی افتاد و عرصه بر تو تنگ شد.

و نیز از یاد برده ای که گفتی: »ای عمرو! در برابر این سوارکار شیرآساِی حمله ور، راه فرار کجاست؟

که قلبم در بی تابی و اضطراب است.« شاید با نیرنگی بتوانی وی را بازگردانی 

و ]در مقابـل ایـن خدمـت،[ نیمـی از دسـتاوردت از ُملـک و دولـت نیمـه تمـام را تـا پایـان عمـر 

سـهم مـن نمـودی.

در پی آن شـتابان برخاسـتم و دامن خویش باال زدم و شـرمگاه خود را آشـکار ساختم.

کـه ]از شـّدت  علـی، از روی حیـا، چهـرۀ خویـش پوشـاند و روی برتافـت و بازگشـت، در حالـی 

تـرس[ از خـود بی خـود شـدی؛

کنده از لرزه و رعشه شدی. و تو از ترس شجاعت و جنگاوری وی، آنجا آ

و چـون بـر ]پیشـوایان واقعـی و[ پشـتیبانان مـردم چیـره گشـتی و عصای شـخصّیت نخسـت را 

گرفتی ]و خلیفه شدی[، به دست 

کوه ها بخشـیدی؛ اّما مرا به اندازۀ خردلی هم ندادی. به دیگران، هم وزن 

حکومـت مصـر را چـون هدیـه ای به عبدالملک1 بخشـیدی و ]چنان که پیدا اسـت[ از کج روی 

گمراهی هنوز سـر برنتافته ای. و 

گـر همچنـان بـه حکومـت مصـر ]و ربودن آن از چنگ من[ چشـم طمـع دوخته ای، بدان که  و ا

غ سـنگخوار از چنگ باز، رهیده اسـت. مر

1. مقصود، عبد الملک بن مروان، پدر چند تن از خلفای بنی امّیه است.
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که آتش نابودِی شما را برخواهم افروخت. گر به خوشی، آن را به من بازنگردانی، بدان  و ا

با اسبانی خوش نژاد و سوارانی سرافراز و با افتخار و تیغ های تیز و نیزه ها]ی بلند[،

کنار خواهم زد و مویه کنندگان خفته را بیدار خواهم ساخت. پردۀ خیال های باطل تو را 

]بدان[ تو از فرمانروایی به مؤمنان و دعوی خالفت، برکناری.

کان پیشین تو، در امر خالفت، ذّره ای حّق و سهم ندارید. نه تو و نه نیا

کجـا و داس  گفـت:[ شمشـیر تیـز و بـّران  گیـرد، ]بایـد  گـر میـان تـو و علـی، مقایسـه ای صـورت  ا

کجا؟ ]کند[ 

کجا؟ کجا و علی  کجا؛ معاویه  کجا و ستارگان آسمان  ریگ ها]ی زمین[ 
گردن من آویخته است.1 گر چه تو به آرزویت در بارۀ خالفت رسیده ای، زنگولۀ ]رسوایی[ به  ا

پی نامۀ شعر

کـه بـا نـام جلجلّیـه شـناخته شـده اسـت، عمـرو بـن عـاص در پاسـخ  ایـن قصیـده را 

کـه از  یـه بـود  ی در جـواب نامـۀ معاو یـة بـن ابی سـفیان نوشـته اسـت. پاسـخ و نامـه ای بـه معاو

کـرده بـود.  ی خـراج مصـر را خواسـته و بـه سـبب خـودداری اش از پرداخـت خـراج مالمتـش  و

کتابخانـۀ خدیوّیـۀ مصـر یافـت می شـود، چنـان  دو نسـخه از ایـن قصیـده در دو مجموعـه از 

یـادی از ایـن قصیده را  کـه در فهرسـت چاپ شـدۀ آن بـه سـال ١٣٠٧ )٣١4/4( آمـده اسـت. بخـش ز

ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 5٢٢/٢ ]56/١٠[( روایـت نمـوده و گفتـه اسـت: »آن را بـه خّط 

ابوزکرّیـا یحیـی2 بـن علـی خطیـب تبریـزی )د.5٠٢( دیـدم.«

اســحاقی )لطائــف أخبــار فــی َمــن تصــّرف بمصــر مــن أربــاب الــّدول: ص4١ ]ص6١[( آورده اســت: 

یــه بــه عمــرو بــن عــاص نوشــت: ›پیشــتر، بارهــا، بــه تــو نامــه نوشــتم و خــراج مصــر را  »معاو

ــا تــو ســر بــاز زدی و آن را نفرســتادی. پــس بــا دســتوری نهایــی و درخواســتی  کــردم؛ اّم طلــب 

که آن را بفرستی. و الّسالم.‹ مؤّکد از تو می خواهم 

کـه شـخص، خـود را در جایگاهـی مخاطره آمیـز  کار مـی رود  1. جملـۀ »زنگولـۀ ... « ضـرب المثـل اسـت ]و در جایـی بـه 
قـرار می دهـد و زبانـزد خـاص و عـام می سـازد[. بنگریـد بـه: مجمـع األمثـال میدانـی )ص١٩5 ]٢٠٩/٣ شـمارۀ ٣6٩4[(�
گویـد: »در نقـل روایـت مـورد اعتمـاد بـود و تألیفـات فـراوان  2. وی یکـی از پیشـوایان لغـت و نحـو بـوده اسـت. ابن ناصـر 

ی چنیـن آورده اسـت.« الّنهایـه: ١٧١/١٢ ]٢١١/١٢[( در شـرح حـال و داشـت. ابن کثیـر )البدایـة و 
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عمرو بن عاص در پاسخ به او قصیدۀ جلجلّیۀ مشهور را نوشت که آغاز آن چنین است:

ای معاویه! نیکی و خدمت مرا فراموش مکن و از شاهراه حّق، سر مپیچ!

آیا نیرنگ مرا به مردم ِجّلق)= دمشق(، در روز آرایش و به تن کردن زینت، فراموش کرده ای؟

گاوهای آرام پیش آمدند؟ گروهی چون  گروهی شتابان و  که  آن گاه 

نیز در همین قصیده است:

کـه از خانـه بیـرون آیـی ]و خانه نشـین  گـر مـن نمی بـودم، تـو ماننـد زنـان پرهیـز می کـردی  و ا

می شـدی[.

کرده ای؟ گوی مرا با ]ابو موسی[ اشعری در »دومة الجندل« فراموش  گفت و  آیا 
گوارا بدو نوشـاندم؛ لیکن آن را به حنظل درآمیختم.1 که ]شـربتی از[ عسـل خنک و  آن گاه 

کـه ]پنهانـی[  بـا نرمـی  بـا وی رفتـار می کـردم و او بـه غلبـه بـر مـن امیـدوار می گشـت، حـال آن 

تیرم در ]جسم و[ مفصلش پنهان شد.

کفش را از پای درآورند. که ]به آسـانی[  و با نیرنگ، خالفت را از تن علی درآوردم؛ چنان 

و پس از آن که درمانده شده بودی، آن را بر تو پوشاندم؛ چنان که انگشتری را به انگشت کنند.

همچنین در همین قصیده آمده است:

به خدا و پروردگار مقام ابراهیم سوگند! شایستۀ خالفت نبودی و لیاقت آن را نداشتی.

کنــدم، همچــون جریــان بــاد جنــوب و شــمال ]کــه بــه هــر  و یــاد و نامــت را در شــرق و غــرب پرا

ســو مــی  وزد[.

ای فرزنـد هند]جگرخـوار[! از روی نا دانـی و جهالتمـان تـو را در برابـر آن قهرمـان بـزرگ و برتـر، 

کردیـم و ]چیرگـی بخشـیدیم[. یـاری 

کـه[ خالفـت چـون عـروس به سـوی تو  کـردم  تـو خـواب خالفـت را هـم نمی دیـدی! ]مـن کاری 

آورده شد و هیچ مهریه ای نیز به من نرسید.

گفتیم، به زیر پاها فروافتادیم. که ]با این زشتکاری ها[ واالیی های جان را ترک  آن گاه 

که از مصطفی دربارۀ علی شنیدیم. چه بسیار سفارش های ویژه 

1. در نقـل خطیـب تبریـزی چنیـن آمـده اسـت: »پـس ]در آن حـال مرا می دیدی که[ او را اندکی از ]شـربتی از[ عسـل خنک 
می چشـانم و حنظل تلخ خویش را در زیر آن پنهان می سـازم.«
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و هم در آن آمده است:
گر میان تو و علی مقایسه ای صورت گیرد، ]باید گفت:[ شمشیر تیز و بّران کجا و داس ]کند[ کجا؟ ا

کجا؟ کجا و معاویه  کجا؟ علی  ک  کجا و خا ستاره های پروین 

ی تعّرض ننمود.« یه این ابیات را شنید، دیگر به و چون معاو

بیـب: ٨٢/١( همـۀ این ابیـات را به نقـل از لطائف أخبار 
ّ
شـیخ محّمـد  َاْزَهـری )شـرح مغنـی الل

ااُلَول فـی َمـن تصـّرف بمصـر مـن أربـاب الـّدول تألیـف اسـحاقی ]ص6١[ حـرف بـه حـرف آورده، جـز آن 

کـه ایـن بیـت را حـذف نموده اسـت:
گفتیم، به زیر پاها فروافتادیم. که ]با این زشتکاری ها[ واالیی های جان را ترک  آن گاه 

ابن شهر آشـوب )مناقـب آل ابی طالـب: ١٠6/٣ ]٢١6/٣[( سـیزده بیـت از ایـن قصیده را آورده 

اسـت. نیـز سـّید جزایـری )األنـوار الّنعمانّیـه: ص4٣ ]١٢١/١[( بیسـت بیـت از آن را برگرفتـه اسـت. 

گفتـه اسـت: »ایـن قصیـده را از  یـاض الجّنـه همـۀ ایـن قصیـده را آورده و  زنـوزی در روضـۀ دوم از ر

کـه در پایـان آن آمـده اسـت: و فـی عنقـی علـق الجلجل.« آن رو جلجلّیـه نامیده انـد 

شـاعر چیره دسـت، شـیخ عّبـاس زیـوری بغـدادی، ایـن شـعر بلنـد را تخمیـس نمـوده 

کـه بـه قلم خود تصحیح نمـوده، دیده ام. این تخمیس  اسـت و مـن آن را در دیـوان خّطـی اش 

کتابخانـۀ خدیوّیـۀ مصـر یافـت می شـود. در یکـی از دو نسـخۀ 

»بـا دهان هـای خویـش چیـزی را می گویند که در دل هاشـان نیسـت؛ و خداوند به آن چه پنهان 

می کنند، داناتر اسـت.« ]آل عمران/١6٧[

ح حال عمرو بن عاص مهم ترین مآخذ شر
صحیح بخاری.

کتاب االیمان[. صحیح مسلم ]١54/١ حدیث ١٩٢ 

سنن ابی داوود.

سنن ِترِمذی.

الّسنن الکبری تألیف نسائی.
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یم بن قیس ]ص ٢١6 و ٢١٨ و ٢١٩[�
َ
کتاب ُسل

السیرة النبوّیه تألیف ابن هشام ]٢٨٩/٣[�

عیون األخبار ابن ُقَتیبه ]٣٧/١؛ ١6٩/٢؛ ٣/٢٨4[�

المعارف ابن ُقَتیبه ]ص٢٨5[�

اإلمامة و الّسیاسه تألیف ابن ُقَتیبه ]١/٩5[�

المحاسن و األضداد جاحظ ]ص٧٩[�

البیان و الّتبیین جاحظ ]٢/٢٠6[�

األنساب ابوُعَبیده.

أنساب األشراف َبالُذری ]٢٨٢/٢ و ٢٩٠[�

بالغات الّنساء ابن ابی طاهر طیفور ]ص4٣[�

د ]٢١٩/١ و ٢٢١[� غة و األدب ُمَبّرَ
ّ
الکامل فی الل

بی.
ْ
َکل المثالب 

یخ یعقوبی ]٢٩/٢[� تار

اإلمتاع و المؤانسه تألیف ابوحیان ]١٨١/٣ و ١٨٣[�

األغانی تألیف ابوالفرج ]6٩/٩[�

الّطبقات الکبرٰی تألیف ابن سعد ]٢54/4[�

الِعقد الفرید ابن عبدَرّبه ]١/٢٢5[�

مروج الذهب مسعودی ]٣٧١/٢[�

کم نیشابوری ]5١٢/٣ حدیث 5٩٠4[� المستدرک علی الّصحیحین حا

ئ بیهقی ]ص5٢ و 54[� المحاسن و المساو

اإلستیعاب ابن عبدالَبّر ]٣/١١٨4[�

یخ األمم و الملوک طبری ]4/55٨[� تار

کر ]4٩٣/١٣[� یخ مدینة دمشق ابن عسا تار

ربیع األبرار زَمْخَشری ]6٩٠/١؛ ١٩/٢؛ 54٨/٣[�

الخصائِص وطواط ]ص٣٣١[�
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الّتفسیر الکبیر فخر رازی ]١٣٢/٣٢[�

کتاب الحج[. الّترغیب و الّترهیب منذری ]١6٣/٢ حدیث 4 

شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید ]٢٨١/6 خطبۀ ٨٣[�

یخ ابن اثیر ]٣5٨/٢[� الکامل فی الّتار

البدایة و الّنهایه تألیف ابن کثیر ]٢٨/٨[�

تمییز الّطّیب من الخبیث تألیف ابن َدْیَبع.

تذکرة الخواّص سبط ابن جوزی ]ص٢٠١[�

ثمرات األوراق ابن حّجه ]ص6٢[�

بی ]٢٠١/٢[�
َ
السیرة النبوّیه تألیف َحل

یخ روض المناظر ابن شحنه ]٢٢٩/١[� تار

ْنجی ]ص١٩٢[�
َ
نور األبصار ِشْبل

جمهرة خطب العرب احمد زکی صفوت ]٢/٢5[�

جمهرة رسائل العرب احمد زکی صفوت ]٣٨٨/١[�

دائرة المعارف فرید وجدی ]6/٧4١[�

شاعر

عمـرو بـن عـاص بـن وائـل بن هاشـم بن ُسـَعید بن سـهم بن عمرو بن هصیـص بن َکْعب 

کنیه اش ابومحّمد و ابوعبداهّلل بود. بن لؤی ُقَرشـّی؛ 

وی از پنج زیرک برجستۀ عرب بود که فتنه ها از او آغاز شد و به او بازمی گردد. فرورفتن وی 

کتاب ها یافت  م و مشهور است و ال به الی 
ّ
در شر و زشتکاری و نیرنگ بازی و دروغ بافی، مسل

می گردد و مآخذ تاریخی و کتابهای سیره آن را نقل کرده اند. چون خواهید از ستم و بدکاری  

کی نباشـد؛ چنان  گو نمایید که بر شـما با به تفصیل سـخن گویید، از عمرو بن عاص گفت و 

 که آن را در سخنان صحابۀ نخست می یابید. پس وی هم دارای اصلی فاسد و فرومایه است 

ک. گفتار ما در شرح حال وی شامل چند مبحث است. و هم رفتارش ناپا
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نسب عمرو بن عاص
به تصریح قرآِن سـتوده، پدر وی دنبال بریده بود: »همانا دشـمن تو، خود، دنبال بریده اسـت.« 

]کوثر/٣[ سـخن بیش تر مفّسـران و دانشـوران همین اسـت.1 در برخی از تفاسـیر، تردید رواداشته 

شـده کـه ایـن شـخص پـدر او اسـت یـا ابوجهـل یـا ابولهـب یـا عقبة بـن ابی معیـط و یـا دیگران؛ 

کـه همـۀ اینـان بـا پیامبـر؟ص؟ دشـمنی می کردنـد، اّمـا  اّمـا سـخن حـق، گفتـار فخـر رازی اسـت 

آن کـه بیش تـر و سـخت تر از دیگـران چنیـن می کـرد، همیـن عـاص بـن وائـل بـود. پـس آیـه همـۀ 

اینـان را دربرمی گیـرد؛ اّمـا ایـن ملعـون را بـه طـور ویـژه و بـا سـرافکندگی مؤّکـد شـامل می شـود. از 

ایـن رو، میـان مفّسـران مشـهور شـده کـه مـراد از ایـن آیـه، عاص بن وائل اسـت.

کــه عــاص بــن وائــل  گویــد: »روایــت شــده اســت  رازی )الّتفســیر الکبیــر: 5٠٣/٨ ]١٣٢/٣٢[( 

کــه  می گفــت: ›همانــا محّمــد دنبال بریــده اســت و پــس از خــود پســری نخواهــد داشــت 

گردیــد.‹ ایــن در  گــردد و چــون درگــذرد، یــادش پایــان پذیــرد و شــما از او آســوده  جایگزینــش 

کــه از خدیجــه زاده شــده بــود، درگذشــته  کــه پیش تــر، پســر پیامبــر، یعنــی عبــداهّلل  حالــی بــود 

بی و عموم مفّسران است.«
ْ
َکل بود. این سخن ابن عّباس و مقاتل و 

ــا  ــت: »گوی ــه اس گفت ــر  ــخنان دیگ ــل س ــس از نق ــر: ص5٠4 ]ص133[( پ ــیر الکبی ــو )الّتفس هم

عــاص بــن وائــل بیــش از دیگــران بــه ایــن ســخن پایبنــد بــوده و از ایــن رو، در روایــات مشــهور 

ی نــازل شــده اســت.« کــه ایــن آیــه در بــارۀ و آمــده 

کــه ایــن  کــرده اســت  یم بــن قیــس ِهاللــی، در کتابــش ]٧٣٧/٢[ روایــت 
َ
تابعــی بــزرگ، ُســل

ــد پیامبــر؟ص؟  ــه هنــگام درگذشــت فرزن کــه ب گشــته  ــازل  ــن عــاص ن ــارۀ خــود عمــرو ب ــه در ب آی

گفــت: »محّمــد دنبــال بریــده شــد و دیگــر  ی ابــراز نمــوده،  یعنــی ابراهیــم، دشــمنی اش را بــا و

ــن  ــا همی ــد، او را ب ــد آم ــه خواه ک ــی  ــن در ابیات ــت.« امیرالمؤمنی ــد یاف ــه نخواه ی ادام ــل و نس

یـخ  1. بنگریـد بـه: الّطبقـات الکبـری تألیـف ابن سـعد: ١١5/١ ]٣٣٣/١[؛ المعـارف ابن ُقَتیبـه: ص١٢4 ]ص٢٨5[؛ تار
کر: ٣٣٠/٧ ]4٩٣/١٣[� ابن عسـا مدینـة دمشـق 
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ــاد نمــوده و فرمــوده اســت: صفــت دنبال بریدگــی ی
بـا دنبال بریـدۀ دشـمن پیامبـر )= عمـرو عـاص( و آن  را  کـه وصّیـش  ]پیامبـر راضـی نیسـت[ 

سـازند. و هم رتبـه  قریـن  )= معاویـه(  کج نگـر  نفریـن شـدۀ 

از ایشـان  کـه  نبـرد صّفیـن، و عبـداهّلل بـن جعفـر در دو حدیثـی  بـن یاسـر در  نیـز عّمـار 

ی هم خود دنبال بریده  خواهـد آمـد، از او بـا همیـن صفـت دنبال بریدگی، یاد کرده اند. پـس و

را  نکتـه  ایشـان همیـن  آمـد،  کـه خواهـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  از  نامـه ای  در  پـدرش.  هـم  و  بـود 

خطـاب بـه او یـادآور گشـته، فرمـوده اسـت: »از بنـدۀ خـدا امیرالمؤمنین، بـه دنبال بریده فرزند 

دنبال بریـده عمـرو بـن عـاص، دشـمن سرسـخت محّمـد و خاندانـش در روزگار جاهلّیـت و 

اسالم.«

ایــن آیــۀ شــریف مــا را آگاه می کنــد کــه هــر فرزنــد پســر یــا دختــری کــه بــه عــاص نســبت 

داده انــد، خــواه عمــرو و خــواه دیگــران، فرزنــد حــالل وی نبوده انــد. از ایــن جــا می تــوان فضیلــت 

نّیــه را افــزود. 
ّ

َنَســبی عمــرو را دریافــت! بــه ایــن مطلــب، بایــد ماجــرای مــادرش لیــالی عنزّیــۀ جال

وی در مّکــه بــه بــدکاری مشــهور و اجــرت زنایــش از همــه کمتــر بــود و چــون عمــرو از او زاده شــد، 

پنــج تــن اّدعــای پــدری اش را کردنــد کــه همگــی بــا لیــال درآمیختــه بودنــد. اّمــا لیــال ایــن فرزنــد را از 

آِن عــاص دانســت؛ زیــرا بــه او بســیار شــباهت داشــت و نیــز بیش از دیگران بــه وی نفقه پرداخت 

ــزد  کــرده بــود. ایــن ســخن را أروٰی دختــر حــارث بــن عبدالمّطلــب بازگــو نمــود، آن گاه کــه وی ن

معاویــه رفــت و معاویــه بــه او گفــت: »خــوش آمــدی، ای عّمــه! پــس از مــا چگونــه بــوده ای؟« 

گفــت: »ای بــرادر زاده! تــو نعمــت را ناسپاســی کــردی و بــا پســرعمویت رفتــاری نادرســت نمــودی 

و خــود را بــه نامــی کــه شایســته ات نبــود، نامیــدی و آن چــه را کــه حّقــت نبــود، ســتاندی، بــی  آن 

کــه خــود و یــا پدرانــت آزمــوده شــده یــا در اســالم پیشــینه ای داشــته باشــید. شــما بــه آن چــه 

محّمــد؟ص؟ آورد، کفــر ورزیدیــد؛ پــس خداونــد شــوکتتان را از میــان بــرد و روی مــردم را از شــما 

برگردانــد، تــا آن گاه کــه حــق را بــه شایســتگانش بازگردانــد و آییــن خداونــد برتــری یافــت و پیامبــر 

مــا محّمــد؟ص؟ بــر دشــمنان خــود پیــروز شــد، هرچنــد مشــرکان نمی خواســتند. پــس مــا خانــدان 

پیامبــر بیــش از همــۀ مــردم از دیــن بهــره و نصیــب و حرمــت داشــتیم، تــا آن گاه کــه خداونــد جــان 
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 پیامبــرش؟ص؟ را برگرفــت، در حالــی کــه گناهــش آمرزیــده و رتبــه اش واال و نــزد خــدا گرامــی 

ــان  ــزد فرعونی ــدان موســی ن ــزد شــما هماننــد خان ــر ن ــدان پیامب ــا خان ــود. ســپس م و پســندیده ب

شــدیم کــه پسرانشــان را ســر می بریدنــد و زنانشــان را زنــده نــگاه می داشــتند. و پســرعموی ســرور 

پیامبــران، پــس از وی در میــان شــما هماننــد هــارون نســبت بــه موســی شــد کــه گفــت: ›ای 

پســرمادرم! هرآینــه ایــن مــردم مــرا بیچــاره و ناتــوان شــمردند و نزدیــک بــود مــرا بکشــند.‹ ]اعــراف/١5٠[ پــس 

از رســول خدا، دیگــر پراکندگی مــان ســامان نیافــت و دشــواری مان آســان نشــد. مــا بــه ســوی 

بهشت می رویم و شما به سوی آتش روان می شوید.«

ٰی  کـن و نظـر برگیـر.« ارو کوتـاه  ی گفـت: »ای پیـرزن گمـراه! سـخن  عمـرو بـن عـاص بـه و

ٰی پاسـخ داد: »ای پسـر نابغۀ  گفت: »عمرو بن عاص.« ارو کیسـتی؟«  گفت: »ای بی مادر! تو 

کـه مـادرت در مّکـه مشـهورترین نابکار  کـه سـخن می گویـی، حـال آن  بدبـوی بددهـان! تویـی 

کار خـود مشـغول  گلیـم خـود بیـرون منـه و بـه  کرایـه مـی داد. پـای از  بـود و بیـش از همـه تـن 

زیده نسـبان قریشـی و نه از واالرتبگان آن. شـش نفر1 از قریش 
ُ
گ باش. به خدا سـوگند! تو نه از 

اّدعـای پـدری ات را داشـتند و هـر یـک اّدعـا می کرد که پدر حقیقی تو اسـت. پـس، از مادرت 

کدامیـک  گفـت: ›همـۀ آنـان بـا مـن درآمیخته انـد؛ بنگریـد بـه  کردنـد.  در بـارۀ ایشـان سـؤال 

بیش تـر شـبیه اسـت، پـس او را فرزنـد همـان بدانیـد.‹ بیـش از همـه بـه عـاص بـن وائـل شـبیه 

کـه در مّکه با هر  بـودی، پـس او را پـدرت دانسـتند. مـن، خـود، در موسـم منـا، مـادرت را دیدم 

نابـکاری درمی آمیخـت. پـس تـو نیـز بـا آنـان بپیونـد؛ زیـرا بـه آنـان شـبیه تری.« )بالغـات الّنسـاء: 

ص٢٧ ]ص4٣[؛ الِعقـد الفریـد: ١64/١ ]٢٢5/١[؛ روض المناظـر: 4/٨ ]٢٢٩/١[؛ ثمـرات األوراق: ١٣٢/١ 

]ص١5٢[؛ دائرة المعارف فرید وجدی: ٢١5/١؛ جمهرة خطب العرب: ٣6٣/٢ ]٣٨٢/٢[(

یه و جمعی دیگر فرمود: »اّما تو ای  کدامن پیامبر، امام حسن؟ع؟ در حضور معاو نوادۀ پا

پسر عاص! پدرت یکی از چند تن است. مادرت تو را از فساد و نابکاری، با پدری نامعلوم به 

کردند؛ اّما قّصاِب آنان به پدری ات  دنیا آورد. آن گاه، چهار نفر2 از قریش اّدعای پدری ات را 

1. در الِعقد الفرید ]٢٢5/١[ و روض المناظر ]٢٢٩/١[ پنج نفر آمده است.

بی و سبط ابن جوزی ]تذکرة خواّص األّمة: ص ٢٠١[ پنج نفر آمده است.
ْ
َکل 2. در سخن 
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گفت: ›من  که از همه پست مایه تر و فرورتبه تر بود. آن گاه، پدرت برخاست و  شناخته شد 
ی آن آیه را نازل فرمود.«1 دشمِن محّمد بی دنباله هستم.‹ سپس خداوند در بارۀ و

کـه نـزد مـا موجـود اسـت،  کتابـش مثالـب العـرب  بـی )د.٢٠6/٢٠4( در 
ْ
َکل ابوُمنـذر هشـام 

ی در بـاب نام بـردن  کـه زناشـویی دوران جاهلّیـت را بـاور داشـت. و کسـانی شـمرده  ی را از  و

گفتـه اسـت: از صاحبـان پرچـِم ]فسـاد[ 

که همراه چند دخترش  »و اّما نابغه، مادر عمرو بن عاص، زنی بدکار از طوایف مّکه بود 

 به مّکه آمد و در دوران جاهلّیت، عاص بن وائل و چند تن دیگر از قریش، از جمله ابولهب 

کی از حیض، با وی  و امّیة بن خلف و هشام بن مغیره و ابوسفیان بن حرب در یک فاصلۀ پا

درآمیختند و عمرو زاده شد. آن گاه، همۀ آن کسان اّدعا کردند که پدر وی هستند. سپس سه 

کشیدند، اّما دو تن، یعنی عاص بن وائل و ابوسفیان بن حرب، بر این  تن از این اّدعا دست 

اّدعا اصرار ورزیدند. ابوسفیان گفت: ›به خدا سوگند! من بودم که او را در َفْرج مادرش نهادم.‹ 

مادرش  به  را  داوری  پس  است.‹  من  پسر  او  می گویی.  تو  که  نیست  ›چنین  گفت:  عاص 

که ابوسفیان  کردی، حال آن  گفتند: ›چرا چنین  وانهادند و او عاص را پدر وی دانست. به او 

گر این پسر را از آِن  گفت: ›عاص هزینۀ دختران مرا می پرداخت؛ اّما ا از عاص برتر است؟‹ 

اّما  داشتم.‹  کت  هال بیِم  من  و  نمی پرداخت  مرا  هزینۀ  عاص  دیگر  می دانستم،  ابوسفیان 

پسرش، عمرو بن عاص، اّدعا می کرد که مادرش زنی از طایفۀ عنزة بن اسد بن ربیعه است.

کـه در مّکـه شـهرت یافتـه بودنـد، گروهـی از جملـه همیـن افـراد یـاد شـده و نیز  کارانـی  زنا

امّیـة بـن عبدشـمس و عبدالّرحمـان بـن حکـم بـن ابی العـاص بـرادر مـروان بـن حکـم و ُعْتَبـة 

یـه و عقبـة بـن ابی معیـط بودنـد.2« بـن ابی سـفیان بـرادر معاو

کـه میـان امـام حسـن بـن علـی و عمـرو بـن عـاص و ولیـد بـن عقبـه  گفتـار هجوآمیـز بلنـدی برگرفته ایـم   1. ایـن جملـه را از 
یـه درگرفـت. آن را ابن ابی الحدیـد )شـرح نهج البالغـه: ١٠١/٢  و ُعْتَبـة بـن أبی سـفیان و مغیـرة بـن شـعبه در مجلـس معاو
]٢٩١/6[( بـه نقـل از کتـاب المفاخـرات از زبیـر بـن بـّکار روایـت نمـوده و سـبط ابن جوزی )تذکـرة خواّص األّمـة: ص ١١4 

]ص201[( از آن یـاد نمـوده اسـت.

ّمه: ص ١١٧ ]ص٢٠5[( به نقل از مثالب آورده است.
ُ
2. تا این جا را سبط ابن جوزی )تذکرة خواّص األ
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گفته اسـت:  ی را از حرام زادگان شـمرده و  بی در بخش»حرام زادگان جاهلّیت« و
ْ
َکل نیز 

کاران بـه شـمار  گویـد: ›عمـرو بـن عاص حـرام زاده بـود و مـادرش نابغـۀ حبشـّیه از زنـا »هیثـم 

ینـب را بـه عفیـف بـن ابی العـاص نسـبت می دادنـد. در بـارۀ  می رفـت. خواهـِر مـادری اش ُار

کسـی نسـبت  ینـب بـه چـه  گفـت:“ای عمـرو! خواهـرت ُار ی، عثمـان بـه عمـرو بـن عـاص  و

گفتـی.”‹« گفت:“راسـت  گفت:“بـه عفیـف بـن ابی العـاص.” عثمـان  داده می شـد؟” 

کـه در روز  کـرده اسـت  کتـاب األنسـاب روایـت  ابوُعَبیـده َمْعَمـر بـن مثّنـا )د.٢١١/٢٠٩( در 

کـه  گفتنـد  ابوسـفیان و عـاص.  او شـمردند:  پـدر  را  بـن عـاص، دو مـرد خـود  والدت عمـرو 

گفـت:  گفـت: »او فرزنـد عـاص بـن وائـل اسـت.« ابوسـفیان  داوری بـه مـادرش سـپرده شـود. 

کـه مـن تردیـد نـدارم خـود، او را در رحـم مـادرش قـرار داده ام.« اّمـا مـادرش تنهـا عـاص  »هـال 

گفـت: »عـاص بـن وائـل بـرای مـن  گفتنـد: »ابوسـفیان واالنسـب تر اسـت.«  را پذیرفـت. بـه او 

بسـیار هزینـه می کنـد، اّمـا ابوسـفیان تنگ چشـم اسـت.« در همیـن زمینـه، َحّسـان بـن ثابـت 

کـه پاسـخ هجـو عمـرو بـن عـاص در بـارۀ رسـول خدا؟ص؟ را داد، چنیـن سـرود: آن گاه 

که برای ما آشکار شد. بی گمان پدرت ابوسفیان است. نشانه های روشنی از وی در تو هست 

گر خواهی فخر کنی، به او فخر کن؛ و چنین نباش به عاص بن وائل فرومایه فخر کنی. پس ا

گفت: که در مورد پدر تو، َحَکم قرار داده شد، به امید دریافت بخششی  آن زن 

گـرد می آمدنـد، ایـن سـخن را بـه  کـه مردمـان نـزد محمل هـا  »عمـرو از عـاص اسـت.« آن گاه 

ایشـان می گفـت. )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابـن ابـی الحدیـد: 101/2 ]285/6: خطبـۀ 83[(

زَمْخَشـری )ربیع األبـرار ]54٨/٣؛ ١٩/٢[( گفتـه اسـت: »نابغـه مـادر عمـرو بـن عـاص، کنیـز 

مـردی از عنـزه بـود کـه بـه اسـیری گرفتـه شـد و عبـداهّلل بـن جذعـان تیمـی در مّکـه وی را خریـد؛ 

بـی را آورده و ابیـات یـاد شـده را 
ْ
و او زنـی زنـا کار بـود.« سـپس هماننـد جملـۀ نخسـت گفتـار َکل

بـه ابوسـفیان بـن حـارث بـن عبدالمّطلـب نسـبت داده و گفتـه اسـت: »بـه مـردی گفتنـد کـه 

هـزار درهـم جایـزه اش می دهنـد اگـر از عمـرو بـن عـاص در بـارۀ مـادرش کـه بدنـام بـود، سـؤال 

کنـد. وی بـه مصـر رفـت کـه عمـرو امیـر آن دیـار بـود و گفـت: ›می خواهم مـادر امیر را بشناسـم.‹ 
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ن بـود کـه لیال نام داشـت و لقبـش نابغه بود. 
ّ

عمـرو گفـت: ›او زنـی از عنـزه، از خانـدان بنی جـال
اکنون برو و جایزه ات را بگیر.‹«1

کـه از  کاران و نیـز »زناشـویی جمعـی«  بـی )الّسـیره: 46/١ ]4٣/١[( در بـارۀ زناشـویی زنـا
َ
َحل

گویـد: انـواع زناشـویی در دوران جاهلّیـت بـوده، 

کار درآمیزند  کنده، یکی پس از دیگری، با زن زنا گروهی پرا که   »گونۀ نخست آن است 

که بیش ترین شباهت  کسی نسبت دهند  گردد و فرزند زاید، فرزند را به  و چون آن زن باردار 

که صاحب  کار  گرد آیند و با زنی زنا کمتر از ده نفر  گروهی  که  گونۀ دوم آن است  را با او دارد. 

گردد و فرزند زاید و چند شب از وضع حمل او بگذرد،  پرچم است، درآمیزند و چون باردار 

ی آیند و او بگوید:  کسی را نزد آن مردان فرستد. آن مردان نمی توانند سرباززنند تا نزد و زن 

تو است، ای فالنی!‹  آِن  از  و  زاده شده  فرزند  کنون  ا کرده اید.  که چه  ›شما خود می دانید 

که را خواهد، نام برده، فرزندش را به او نسبت دهد و آن مرد نمی تواند  بدین ترتیب، زن هر 

ی چندان شباهت نداشته باشد. گر این فرزند به و کند، ]حّتی[ ا از پذیرش آن خودداری 

که  گفته اند  زیرا  باشد؛  بوده  گونۀ دوم  از  بدین سان، شاید مادر عمرو بن عاص؟ضر؟ 

چهار تن با او درآمیختند: عاص و ابولهب و امّیه و ابوسفیان و هر یک از ایشان اّدعای پدری 

کرد. اّما مادرش او را به عاص نسبت داد؛ زیرا نفقۀ دخترانش را می پرداخت. شاید  عمرو را 

گفته اند عمرو به دلیل شباهت  که  گونۀ نخست بوده باشد؛ به این قرینه  نیز مادر عمرو از 

یاد، به عاص نسبت داده شد. این را برای عمرو ننگ می شمردند؛ از جمله علی و عثمان  ز

ی ننگ شمرده اند. این  و حسن و عّمار بن یاسر و برخی دیگر از صحابه؟مهضر؟ این را برای و
گو از ساختن مسجد مدینه خواهد آمد.«2 گفت و  مطلب در ماجرای قتل عثمان، ضمن 

غـة و األدب ]٨٣/٢[(؛ ابن ُقَتیبـه )عیـون األخبـار: 
ّ
الل د )الکامـل فـی  ُمَبـّرَ کرده انـد:  کسـان روایـت  1. ایـن مطلـب را ایـن 

 ٢٨4/١(؛ ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب ]١١٨4/٣[(. نیـز در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )١٠٠/٢ ]٢٨4/6[( 
و جمهرة خطب العرب )١٩/٢ ]٢5/٢-٢6[( از این مطلب یاد شده است.

گـو از سـاختن مسـجد )٧٢/٢-٨٨( از مطلـب یـاد شـده سـخنی  گفـت و  2. البّتـه وی در ماجـرای قتـل عثمـان، ضمـن 
نگفتـه اسـت.
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عبداهّلل ]بن جعفر[ و عمرو

کـه عمـرو بـن  کـرده اسـت  یـخ مدینـة دمشـق: ٣٣٠/٧ ]66/٩[( روایـت  کر )تار حافـظ ابن عسـا

کـه دارای دو بـال در بهشـت اسـت _ در مجلـس  عـاص بـه عبـداهّلل بـن جعفـر طّیـار _ همـو 

گر مرا  یـه گفـت: »ای پسـر جعفـر_ و مـرادش کوچک شـمردن او بود. _ !« عبداهّلل گفـت: »ا معاو

ی  کی نیسـت[؛ زیرا مـن حرام زاده و دنبال بریده نیسـتم.« سـپس رو بـه جعفـر نسـبت دهـی ]با

کـه چنیـن می سـرود: برگردانـد، حـال آن 

با خورشید نیمروز ]که در اوج تابندگی است[ به مقابله برخاستی تا شاید با تاریکی خویش، 

روشنایی آن را بپوشانی.

کفر را برگزیدی؛ سپس از روی ترس ایمان آوردی. دشمنی ات با ما ]خاندان  تو از روی اختیار 

گواه آن است. پیامبر[ 

عبداهّلل ]بن ابی سفیان[ و عمرو

یخ مدینة دمشق: 4٣٨/٧ ]٣6٧/٩[( روایت کرده است که عبداهّلل بن  کر )تار حافظ ابن عسا

که عمرو نیز در حضورش  یه رفت  ابی سفیان بن حارث بن عبدالمّطلب هاشمی نزد معاو

گفت: »او را اجازۀ ورود ده.« یه  گفت: »عبداهّلل بر آستانه است.« معاو بود. پرده دار آمد و 

کـه بـرای عیـش و نـوش  گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! بـه مـردی اجـازۀ ورود دادی  عمـرو 

ی گردان و دوسـتاِر  بسـیار خلوت می کند؛ فراوان به طرب و موسـیقی می نشـیند؛ از سـرنیزه رو

اسـت؛  آشـکار  بی خـردی اش  اسـت؛  آزمنـد  سـخت  می کنـد؛  مـزاح  بسـیار  اسـت؛  بـردگان 

زندگـی را بـه آسـودگی می گذرانـد؛ بسـیار وام می سـتاند؛ و شـرافتش را می فروشـد.«

گفتـی و تـو اهـل دروغ پـردازی هسـتی. ایـن فـرد چنـان  گفـت: »ای عمـرو! دروغ  عبـداهّلل 

کـردی، بلکـه چنیـن اسـت: خـدا را بسـیار یـاد می کنـد؛ بـر بالی او شـکر  کـه تـو وصـف  نیسـت 

و  خالـص  بزرگـواری  اسـت؛  کرامت منـد  سـروری  بازمـی دارد؛  ناسـزا  و  دشـنام  از  می گـزارد؛ 

گـر از او سـؤال شـود،  گـر سـخن را بیاغـازد، درسـت می گویـد و ا بخشـنده ای بردبـار اسـت؛ ا
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پاسـخ می دهـد؛ پریشـان خاطر و بـزدل و دشـنام گوی و عیب جـو نیسـت. خداونـد نیـز در قـرآن 

ک و بی پروا و دارای نسـب برتر  چنیـن حکـم فرمـوده اسـت. پـس او همچون شـیر بیشـه و بی بـا

کـه مـردان پلیـد قریـش اّدعـای  کـس نیسـت  اسـت و حـرام زاده و فرومایـه نیسـت؛ هماننـد آن 

پـدری اش را نمودنـد و قصابشـان در ایـن اّدعـا پیـروز شـد؛ پـس بـرای تعییـن پـدرش زیـر بـار 

دلیل و قرینه رفت و سـرانجام هم پسـت ترین نصیبش شـد؛ میان دو قبیله سـرگردان اسـت، 

کـه او را  گهـواره افتـاده باشـد؛ نـه چنـدان بـه آنـان نسـبت دارد  کـه میـان دو  همچـون نـوزادی 

کاش  پـس  می کننـد.  احسـاس  را  نبـودش  شـود،  جـدا  ایشـان  از  کـه  آن گاه  نـه  و  بپذیرنـد 

کـدام پیشـینه بـه مـردان تعـّرض  کـدام خانـدان و نسـب بـه نبـرد آمـده ای یـا بـا  می دانسـتم بـا 

بـه  یـا  حـرام زاده ای.  و  فرومایـه  ناتوانـی  تـو  می کنـی؟  چنیـن  خـود  پشـتوانۀ  بـا  آیـا  می نمایـی! 

کـه بـه او نسـبت می رسـانی؟ تـو اهـل بی خـردی و سبک سـری  پشـتوانۀ کسـی چنیـن می کنـی 

و فرومایگی در میان قریشی. نه در جاهلّیت به شرافت شهره بودی و نه در اسالم پیشینه ای 

داری. تـو بـا زبانـی جـز زبـان خـود سـخن می گویـی و بـر پایـه ای جـز پایـۀ خود اسـتوار شـده ای. به 

یـه تـو را پوزبنـد مـی زد تـا آبروی قریـش را نبری _ همچنان کـه کفتار را  گـر معاو خداونـد سـوگند! ا

 در النـه اش پوزبنـد می زننـد _ کارش آسـان تر و امـورش بسـامان تر بـود. تـو هم پایـۀ قریـش نیسـتی 

و با جان ها و گوهرهای ایشان برابری و هم پایی نکنی.«

کــه از  گفــت: »تــو را بــه خــدا ســوگند می دهــم  یــه  گویــد. معاو عمــرو آمــاده شــد تــا پاســخ 

گیــرم؛ زیــرا  گــذار تــا انتقــام  گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! مــرا وا کار دســت بــرداری.« عمــرو  ایــن 

کــن  گفــت: »در ایــن مجلــس انتقام گیــری را رهــا  یــه  او از هیــچ دشــنامی فروگــذار نکــرد.« معاو

و بردباری پیشه ساز!«

ابن حجر )اإلصابه: ٣٢٠/٢( به این ماجرا اشاره نموده است.

اسالم عمرو بن عاص
کرده انــد، بــه یقیــن  گــزارش  کــه احــوال و سرگذشــت ایــن فــرد را   پــس از مطالعــۀ منابعــی 
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گــردن ننهــاد، بلکــه  ــه اســالم  ــۀ واقعــی ب گون ــه  ی ب کــه و ــد درمی یابیــم  ــه تردی و بــدون هیچ گون

ی بــرای تــرور جعفــر و یارانــش، یعنــی  کــه و تنهــا بــه آن تظاهــر نمــود. و ایــن در زمانــی بــود 

ی خبــر  ســفیران پیامبــر بزرگــوار، همــراه عّمــارة بــن ولیــد بــه حبشــه رفتــه بــود. در آن جــا، بــه و

ی از نجاشــی  ی و رواج یافتــه اســت. و گرفتــه و اســالم پیشــرو کار رســالت بــاال  کــه  رســید 

کــه همــان ســروش  کــه ســفیر مــردی را بــه تــو تســلیم نمایــم  چنیــن شــنید: »آیــا از مــن می خواهــی 

گفــت: »ای  ی نــازل می شــود، تــا او را بکشــی؟«  کــه بــر موســی نــازل می شــد، بــر و وحــی برتــری 

پادشــاه! آیــا محّمــد چنیــن اســت؟« گفــت: »وای بــر تــو ای عمــرو! ســخن مــرا بپذیــر و از محّمــد 

کــه او بــر حــق اســت و هــر آینــه بــر مخالفانــش چیــره خواهــد  کــن؛ زیــرا بــه خــدا ســوگند  ی  پیــرو
که موسی بر فرعون و سپاهش چیره شد.«1 گونه  گشت، همان 

ی بـه  کـه بـا اسـالم آوردن، بـه پیامبـر نزدیـک شـود. پـس و ی مشـتاق شـد  بدیـن ترتیـب و
سـوی حجـاز بازنگشـت مگـر بـه طمـع دسـت یابی بـه مقـام یـا ته مانـده ای از بهـرۀ دنیـا و یـا 
بـا  کـه  ی را در طـول زمانـی  بـود. پـس و کـه در قـدرت پیامبـر نهفتـه  از قهـر االهـی  دورشـدن 
گذران معاشـش با ایشـان سـازش می نمود،  مسـلمانان دورویی می کرد و برای ادامۀ زندگی و 
کـه رسـول خدا؟ص؟ را بـا قصیـدۀ هفتـاد بیتـی هجـو می نمـود   هماننـد همـان روزی می یابیـم 

و پیامبر؟ص؟ او را به شمارۀ همان ابیات لعن فرمود.

دشــمن  و  فاســقان  یــاور  او  زمــان  »چــه  فرمــود:  امیرالمؤمنیــن  کــه  بــود  همان گونــه  او 
ی را پس انداخــت؟«2  کــه و ــه مــادرش شــباهت دارد  ــا او جــز ب مســلمانان نبــوده اســت؟ و آی
کــه دانــه  کــه فرمــود: »ســوگند بــه آن  کــه از امیرالمؤمنیــن خواهــد آمــد  و نیــز او همان گونــه بــود 
کفــر را پنهــان  گــردن نهادنــد و  را شــکافت و جانــداران را آفریــد! آنــان اســالم نیاوردنــد، بلکــه 

داشــتند؛ پــس چــون یاورانــی یافتنــد، بــه دشمنی شــان بــا مــا بازگشــتند.«

 ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه: ١٣٧/١ ]65/٢[( گوید: »استاد ما ابوالقاسم بلخی _ رحمه اهلل _ 

یـخ  کتاب هـای سـیرۀ نبـوی و تار 1. ایـن مطلـب در السـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام )٣١٩/٣ ]٢٨٩/٣[( و شـماری از 
آمـده اسـت.

2. تذکرة خواّص ااُلّمه )ص 56 ]ص٩٧[(؛ الّسیرة الحلبّیه ]٢٠/٣[ و جز آن دو.

)189(



199 4.عمروبنعاص

گفته است: ›معاویه به عمرو بن عاص گفت: “ای ابوعبداهّلل! من برای تو خوش نمی دارم که 

عرب درباره ات بگویند به نّیت دنیاخواهی اسالم آورده ای.” عمرو پاسخ داد: “این سخن را 

فروگذار.” این پاسخ عمرو به کنایه، و بلکه به تصریح، نشان دهندۀ کفر او است؛ یعنی: این سخن 

نباید بهرۀ دنیا  به  را  آن  این که  و  به آخرت  فروگذار؛ چرا که اعتقاد   را که هیچ اساسی ندارد، 

  فروخت، از خرافات است. عمرو بن عاص همواره در کفر به سر می برد و هیچ گاه در بی دینی 

و الحاد تردید نورزید؛ و معاویه نیز همانند او بود.‹«

کنده  نیـز ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: ١١٣/٢ ]321/6[( گوید: »مـن از کتاب های پرا

کـرده و آن هـا را نیکـو شـمرده و از  سـخنانی حکمت آمیـز منسـوب بـه عمـرو بـن عـاص نقـل 

گرچـه دینـش نـزد مـن  ایـن رو آورده ام؛ زیـرا مـن فضـل هیـچ دارنـدۀ فضلـی را انـکار نمی کنـم، 

پسـندیده نباشـد.«

گفتـه  گویـد: »اسـتاد مـا ابوعبـداهّلل  همچنیـن ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: ص١١4( 

یه و عمـرو بن عاص  کـه بـه طـور مطلـق به ارجـاء قائل شـدند، معاو اسـت: ›نخسـتین کسـانی 

یه به کسـی  یـان نمی رسـاند و از این رو معاو بودنـد. آنـان می پنداشـتند کـه گنـاه همـراه ایمـان ز

کـه خـود می دانـی،  را  آن چـه  و  کـه خـود می دانـی، جنگیـدی  کسـی  گفت:“بـا  ی  بـه و کـه 

مرتکـب شـدی.” پاسـخ داد:“بـه ایـن سـخن خـدای تعالـی اطمینـان یافتـم: همانـا خداوند همۀ 

گناهـان را می آمـرزد� ]زمـر/5٣[”‹«

یه فاسـقی  گفته اسـت: »و اّما معاو نیز ابن ابی الحدید )شـرح نهج البالغه: ١٧٩/٢ ]58/7[( 

ی گردانـی از اسـالم شـهرت داشـت. یـاور و پشـتیبان او در کارهایش،  کـه بـه کم دینـی و رو بـود 

کـه از آن  عمـرو بـن عـاص، نیـز چنیـن بـود. فرومایـگان و سبکسـران اهـل شـام و نادانـان عـرب 

کـه نبـرد بـا ایشـان روا و قتلشـان  کردنـد، نیـز چنیـن بودنـد. پـس پوشـیده نیسـت  ی  دو پیـرو

حـالل بوده اسـت.«

که در مآخذ معتبر آمده و روحّیات و شخصّیت  در این میان، سخنان دیگر نیز هست 

کنـون  حقیقـی ایـن مـرد را بـه خواننـدگان نشـان داده، تمـام عیب هـای او را آشـکار می سـازد. ا

127/2



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 200

نمونه هایی از این سـخنان آورده می شـود:

١.سخنپیامبربزرگوار؟ص؟ 

ی بر تخت نشسـته بـود. چون  یـه آمـد کـه عمـرو بـن عـاص همـراه و یـد بـن ارقـم نـزد معاو ز

یـد ایـن صحنـه را دیـد، پیـش آمـد و خـود را میـان آن دو افکنـد. عمـرو بن عاص بـه او گفت:  ز

»آیـا جایـی دیگـر بـرای خـود نیافتـی، جـز ایـن که میـان مـن و امیرالمؤمنین فاصلـه اندازی؟«

که شما دو تن نیز بودید، شما را همراه هم  ید پاسخ داد: »رسول خدا؟ص؟ در غزوه ای  ز

 دید. نگاهی سخت بر شما افکند. سپس در روز دوم و سوم نیز شما را همراه یکدیگر دید 

و هر بار سخت به شما خیره گشت. روز سوم فرمود: ›هرگاه معاویه و عمرو بن عاص را همراه 

یکدیگر دیدید، میانشان جدایی افکنید؛ زیرا آن دو بر کار خیر با یکدیگر همراه نمی شوند.‹«

 ایــن ماجــرا را بــه همین گونــه ابن ُمزاِحــم )وقعــة صّفیــن: ص١١٢ ]ص٢١٨[( بــا ذکــر ســند آورده 

ّبــه )الِعقــد الفریــد: ٢٩٠/٢ ]١54/4[( از ُعبــادة بــن صامــت آن را روایــت نمــوده  و نیــز ابن عبدَر

کــه پیامبــر؟ص؟ ایــن ســخن را در غــزوۀ تبــوک فرمــود و عبارتــش  ی آمــده اســت  اســت. در نقــل و

کار  ــر  ــرا آن دو ب ــا هــم یافتیــد، میانشــان جدایــی افکنیــد؛ زی چنیــن اســت: »هــرگاه آن دو را ب

خیــر همــراه نمی شــوند.«

٢.سخنامیرالمؤمنین؟ع؟

از  که عمرو بن عاص  کرده  ابوحّیان توحیدی )اإلمتاع و المؤانسه: ١٨٣/٣( از شعبی نقل 

علی نام برد و گفت: »وی اهل بازی و شوخی است.« این سخن به علی رسید و فرمود: »فرزند 

که من بسیار اهل بازی و شادی و شوخی ام و به بیهوده کاری و خوش گذرانی  کرده  نابغه اّدعا 

مشغولم. هیهات! یاد مرگ و بیم از قیامت و حسابرسی، مرا از بیهوده کاری و خوش گذرانی 

بازمی دارد و هر کس صاحب دل باشد، همین او را اندرز می دهد و از این ]کارها[ دور می کند. 

که بدترین سخن، سخن دروغ است. همانا عمرو بن عاص وعده می دهد و به آن وفا  هال 

کارزار پیش آید، او به نهی و امر می پردازد،  نمی کند؛ و سخن به دروغ می گوید. پس هرگاه روز 
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که چنین شود، بزرگ ترین نیرنگش برای  که شمشیرها سر مردان را فرونگیرد؛ اّما آن گاه  مادام 

]رهایی[ خویش این است که مقعدش را به مردم نشان دهد.«

بــا  شــیخ الّطائفه )األمالــی: ص٨٢ ]ص١٣١[( از طریــق حافــظ ابن  ُعْقــَده، ایــن ســخن را 

کــرده اســت. همیــن لفــظ روایــت 

شکل دیگر این سخن به روایت شریف رضی:

کـه مـن اهـل بازی گـری  کـه بـه شـامیان چنیـن وانمـود می کنـد   »شـگفتا از فرزنـد نابغـه 

گشـوده اسـت.  گناه  گفته و زبان به  و شـوخی و بیهوده کاری و تباهی ام. همانا سـخنی باطل 

که بدترین سـخن، سـخن دروغ اسـت. هرآینه او سـخن به دروغ می گوید؛ وعده می دهد  هال 

و وفـا نمی کنـد؛ بـا اصـرار درخواسـت می نمایـد؛ چـون از او چیـزی بخواهنـد، بخـل مـی ورزد؛ 

در پیمـان خیانـت روا مـی دارد؛ پیونـد خویشـاوندی را می ُبـرد؛ و چـون جنـگ درگیـرد، بسـی 

کـه شمشـیرها در جای هـای خـود قـرار نگیرنـد. پـس چـون چنیـن  نهـی و امـر می کنـد، مـادام 

کـه بـه مهتـِر قـوم، مقعـدش را نشـان دهـد. هـال بـه خـدا  شـود، بزرگ تریـن نیرنـگ او آن اسـت 

سـوگند! یـاد مـرگ هرآینـه مـرا از بازی گـری بازمـی دارد و فراموشـِی آخـرت او را از سـخن حـق 

تـا بهـره ای  ی شـرط نمـود  بـا و کـه  یـه بیعـت نکـرد، مگـر آن  بـا معاو او  مانـع می شـود. همانـا 

ی ببخشـاید.«  کـردن دیـن، اندکـی از دنیـا را بـه و ی عطـا نمایـد و در برابـر رهـا    چرکیـن بـه و

)نهج البالغه: ١45/١ ]ص١١5[(

شکل دیگر این سخن به روایت ابن ُقَتیبه:

یـد بـن وهـب گویـد: »علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ بـه مـن فرمـود: ›شـگفتا از فرزنـد نابغه که  ز

سـخن،  بدتریـن  کـه  هـال  تبـاه کاری ام.  و  بازی گـری  و  بیهـوده کاری  اهـل  مـن  می کنـد  اّدعـا 

چیـزی  او  از  چـون  مـی ورزد؛  اصـرار  و  می کنـد  درخواسـت  ی  و همانـا  اسـت.  آن  دروغ تریـِن 

کـه  کارزار، مـردی نهی کننـده اسـت، مـادام  خواسـته شـود، بخـل نشـان می دهـد؛ و بـه هنـگام 

شمشـیرها در جای های خود از سـرهای مردم قرار نگیرند؛ پس چون چنین شـود، بزرگ ترین 
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کـه بـر دو سـاق پـا بنشـیند و زانوانـش را از هـم بگشـاید و مقعدش را  دل مشـغولی اش آن اسـت 

به مردم نشان دهد. خدا رسوا و اندوهگینش سازد!‹« )عیون األخبار: ١/١64(

شکل دیگر این سخن به روایت ابن عبدَرّبه:

ی فرمــود: »شــگفتا  نــزد علــّی بــن ابی طالــب از عمــرو بــن عــاص یــاد شــد. علــی در بــارۀ و

تباه گــری  و  بیهــوده کاری  بــه  او،  ی  رو پیــش  در  مــن  می کنــد  اّدعــا  کــه  بــدکار  زن  فرزنــد  از 

ی درخواســت می کنــد و  ــا و ــِن آن اســت. همان کــه بدتریــن ســخن، دروغ تری ــردازم. هــال  می پ

کارزار بــاال  کــه  اصــرار مــی ورزد؛ چــون از او چیــزی خواهنــد، بخــل نشــان می دهــد؛ و آن گاه 

گیــرد و جنــگ بــه اوج رســد و شمشــیرها بــر ســرهای مــردان جــای گیرند، تنها دل مشــغولی اش 

ــم  ــد. خداونــد او را دره ــان ده ــردم نش ــه م ــدش را ب ــه اش را درآورد و مقع ــه جام ک ــت  ــن اس ای

ک سازد!« )الِعقد الفرید: ٢٨٧/٢ ]4/١4١[( شکند و اندوهنا

امیرالمؤمنین؟ع؟ ٣.سخنیدیگراز

کردند و به حکم قرآن فراخواندند،  که در روز صّفین، شامیان قرآن ها را بر نیزه ها  آن گاه 

کتـاب خـدا را اجابـت  کـه  کسـی هسـتم  علـی؟ع؟ فرمـود: »ای بنـدگان خـدا! مـن سـزاوارترین 

مه و ابن ابی  سـرح، نـه 
َ
یـه و عمـرو بـن عـاص و ابن ابی  ُمَعیـط و حبیـب بـن َمسـل کنـد. اّمـا معاو

کودکـی و بزرگسـالی  یـاران دیننـد و نـه یـاران قـرآن. مـن بیـش از شـما آنـان را می شناسـم. در 

کـودکان و بدتریـن بزرگسـاالن بوده انـد. همانـا ایـن  بـا آنـان همنشـین بـوده ام. ایشـان بدتریـن 

کرده انـد. بـه خـدا سـوگند! همانـا ایشـان قـرآن را بـر  کـه از آن باطـل را اراده  سـخنی حـق اسـت 

 فـراز نبردنـد. هرآینـه آنـان قـرآن را می شناسـند، اّمـا بـه آن عمـل نمی کننـد وآن را جـز بـه نیرنـگ

 و فریب، برای شما نیفراشته اند.« )وقعة صّفین ابن ُمزاِحم: ص٢64 ]ص4٨٩[(

امیرالمؤمنین؟ع؟ 4.سخنیدیگراز

کهنسال مردی از بکر بن وائل  ابوعبدالّرحمان مسعودی از یونس بن ارقم بن عوف، از 

سیاه  تّکه پارچه ای  عاص  بن  عمرو  که  بودیم  همراه  علی  با  صّفین  »در  است:  کرده   روایت 
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و نقشینه و چهارگوش را بر فراز نیزه برد. مردم گفتند: ›این همان پرچمی است که رسول خدا؟ص؟ 

که  برای وی بربست.‹ و بر همین سخن بودند تا خبر به علی رسید. علی فرمود: ›آیا می دانید 

ماجرای این پرچم چیست؟ هرآینه رسول خدا؟ص؟ آن را برای دشمن خدا، عمرو بن عاص، 

عمرو  فرامی گیرد؟”  است،  آن  در  ]شرط[  چه  هر  با  را  پرچم  این  کس  فرمود:“کدام  و  برآورد 

که با آن، با مسلمانی نبرد  گفت:“ای رسول خدا! در آن چیست؟” فرمود:“در آن، این است 

نکنی و آن را به کافری نزدیک مگردانی.” عمرو آن پرچم را گرفت؛ اّما به خدا سوگند! هرآینه آن 

که دانه را  کسی  گردانید و امروز با آن، با مسلمانان جنگید. سوگند به  را به مشرکان نزدیک 

کفر را پنهان  گشتند و  شکافت و جانداران را پدید آورد! ایشان اسالم نیاوردند، بلکه تسلیم 

داشتند و چون یاورانی یافتند، به دشمنی شان با ما بازگشتند، جز آن که نماز را ترک نکردند.‹« 

)وقعة صّفین ابن ُمزاِحم: ص١١٠ ]ص٢١5[(

5.نامۀامیرالمؤمنینبهعمرو

»از بنـدۀ خـدا علـی امیرالمؤمنیـن بـه دنبال بریـده فرزند دنبال بریده، عمـرو بن عاص بن 

کینه توز محّمد و خاندانش در روزگار جاهلّیت و اسـالم! وائل، دشـمن 

گیرد. که راه هدایت را پی  کس  سالم بر هر 

اّمـا بعـد: همانـا تـو برای مردی فاسـق، جوانمردی خویش را رها نمـودی؛ همان مردی که 

یـده شـده، در مجلـس خویـش بزرگـوار را بدنام می کند، و خردمند را با همنشـینی  پـرده اش در

گفته انـد:  کـه  گونـه  کـرد؛ همـان  ی  خـود بـه نادانـی می کشـاند. پـس قلـب تـو از قلـب او پیـرو

›َشـن بـا طبقـه سـازگاری نمـود.‹1 او دیـن و درسـتکاری و دنیـا و آخرتـت را سـتاند. و آن چـه 

گرگی شـدی  خداوند از روز نخسـت از حال تو می دانسـت، انجام خواهد شـد. پس همچون 

کـه در پـی شـیر راه می سـپارد تـا شـب تیـره یـا صبحگاهـان فرارسـد و او باقی مانـدۀ غـذای آن 

گـر حـق  گریـزی نیسـت. ا کنـد. اّمـا از سرنوشـت  شـیر یـا چـرب رودۀ شـکارش را جسـت و جـو 

کـــه از قّصـــه ای برگرفتـــه شـــده اســـت. َشـــن نـــام مـــردی اســـت و طبقـــه نـــام زنـــی. بنگریـــد بـــه:  1. ایـــن مثلـــی اســـت رایـــج 
�]4١٨/٣[  ٣٢١/٢ میدانـــی:  مجمع األمثـــال 
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کـس حـق راهبـرش باشـد، راه  را دنبـال می کـردی، بـه آن چـه آرزو داشـتی می رسـیدی؛ و هـر 

ط بخشـد، شـما را بـه همان 
ّ
گـر خداونـد مـرا بـر تـو و فرزنـد هنـد جگر خوار تسـل راسـت را بیابـد. ا

کـه خداونـد به قتلشـان رسـاند، پیوند می بخشـم؛  سـتمگران قریـش در روزگار رسـول خدا؟ص؟ 

گر از دسـت من رهایی یابید و پس از من زنده بمانید، خداوند شـما را بس اسـت و انتقام  و ا

کنـد. و الّسـالم.« کیفـر او کفایتتـان  و 

نکته:

گونـه، ابن ابی الحدیـد1 )شـرح نهـج البالغـه: 6١/4 ]١6٣/١6[( بـه نقـل  ایـن نامـه را بـه همیـن 

کـس در  از کتـاب صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم آورده اسـت؛ اّمـا مـا آن را در کتـاب صّفیـن نیافتیـم. هـر 

بیشـینۀ آن چـه ابن ابی الحدیـد از کتـاب صّفیـن نقـل نمـوده، نیـک بنگرد، درمی یابد که نسـخۀ 

چـاپ شـدۀ ایـن اثـر خالصـۀ آن اسـت و نـه اصـل آن؛ و نسـخۀ اصلـی از نسـخۀ موجـود بسـیار 

ُپربـرگ و بارتـر بوده اسـت.

شکل دیگر این نامه

یده  »همانـا تـو دینـت را پیـرو دنیـای مردی سـاختی که گمراهی اش آشـکار و پرده اش در

اسـت؛ بزرگـوار را در مجلـس خویـش بدنـام می کنـد، و خردمنـد را بـا همنشـینی خویـش بـه 

کـردی، هماننـد  ی را طلـب  گرفتـی و پس مانـدۀ و نادانـی می کشـاند. پـس تـو دنبالـۀ راه او را 

کـه در پـی شـیری مـی رود و بـه چنگال هـای او پنـاه می بـرد و در انتظار پس ماندۀ شـکار  سـگی 

گـر از حق  یـه دنیـا و آخـرت تو را تبـاه نمود. و ا کـه بـه سـویش پرتـاب شـود. پـس معاو ی اسـت  و

گـر خداونـد مـرا بـر تـو و فرزنـد  ی می نمـودی، آن چـه را می خواسـتی درمی یافتـی. پـس ا پیـرو

گر  کیفرتان خواهم داد؛ و ا ابوسـفیان چیرگی بخشـد، به سـبب آن چه پیشـتر انجام داده اید، 

ی شـما اسـت، برایتان شـّر اسـت.  از دسـت مـن رهایـی یابیـد و زنـده بمانیـد، آن چـه پیـش رو

و الّسـالم.« )نهـج البالغـه: 64/٢ ]ص4١١[(

کرده است. 1. دکتر احمد زکی صفوت )جمهرة الرسائل العرب: 4٨6/١( این نامه را از ابن ابی الحدید نقل 
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6.خسبۀامیرالمؤمنینپسازماجرایداوری

گریخت و علی؟ع؟ ابن عّباس را به بصره  یدند و ابوموسـی به مّکه  که خوارج شـور آن گاه 

کـه روزگار  کوفـه بـه خطبـه ایسـتاد و فرمـود: »سـپاس خداونـد را اسـت، هـر چنـد  بازگردانـد، در 

که معبودی جز خداوند نیسـت  گواهی می دهم  گران پیش آورد.  کاری سـخت و پیشـامدی 

ی و جـز او، معبـودی نیسـت؛ و محّمـد؟ص؟ بنـده   کـه یگانـه اسـت و شـریکی نـدارد و همـراه و

و فرستادۀ او است.

کارآزمـوده، حسـرت بـه بـار آورده،  اّمـا بعـد: همانـا نافرمانـی از اندرزگـوی دلسـوز و دانـای 

 پشـیمانی بـه دنبـال مـی آورد. مـن در بـارۀ ایـن داوری، فرمـان خویـش را بـه شـما ابـالغ نمـودم 

شـما  و  می شـد.1  اطاعـت  َقصیـر  امـر  گـر  ا البّتـه  نمـودم؛  عطـا  شـما  بـه  را  اندیشـه ام  نهفتـۀ  و 

همچـون مخالفـان درشـت خوی و سـتیزندگان سـرکش، از سـخن مـن سـرپیچیدید، چنـدان 

کـه اندرزگـو در انـدرز خویـش بـه تردیـد افتـد و چـوب فرازیـِن آتش زنـه از جرّقـه برافروختـن بخـل 

که آن مرد اهل هوازن2 سروده است: ورزد. پس من و شما چنان بودیم 
ج الّلـوٰی« امـر و نظـرم را عرضـه داشـتم ]کـه جانـب احتیـاط را فرومگذاریـد[؛ لیکـن  در »منعـر

کار  کـه  درسـتی سـخن و خیرخواهـی مـن بـر شـما آشـکار نشـد، مگـر فـردا هنـگام چاشـت ]زمانی 

گذشـته بـود[. کار  از 

کـه ایـن دو مـرد، عمرو بن عاص و ابوموسـی اشـعری، که بـه داوری برگزیدید، فرمان  هـال 

کردند و آن چه را قرآن زنده نموده،  قرآن را پشـت سـر افکندند و آن چه را قرآن میرانیده، زنده 

ی  میرانیدنـد و هـر یـک از آن دو بـدون هدایـت از جانـب خـدا از خواهـش نفـس خویـش پیـرو

نمـود. پـس بـدون حّجـت آشـکار و سـّنت جـاری و برقـرار، داوری نمودنـد و در داوری شـان به 

ـــاء او  ـــد. _ زّب ـــن نباش ـــره، ایم ـــۀ جزی ـــاء، ملک ـــگ زّب ـــه از نیرن ک ـــت  گف ـــود  ـــرور خ ـــه س ـــه ب ک ـــود  ـــرش ب ـــۀ اب یم
َ

ـــالم ُجذ ـــر، غ 1. قصی
گـــوش نســـپرد و نـــزد زّبـــاء رفـــت  یمـــه ســـخن قصیـــر را بـــه 

َ
گـــردد. _ اّمـــا ُجذ را بـــه ســـوی خـــود فراخوانـــده بـــود تـــا همســـرش 

گشـــت. ]مجمـــع  گفـــت: »از فرمـــان قصیـــر پیـــروی نمی شـــود.« و ایـــن، مثلـــی رایـــج  کشـــته شـــد. قصیـــر  و بـــه دســـت او 
ــال: ١٩٨/٣[ األمثـ

ید بن صّمه. 2. ُدَر
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اختـالف افتادنـد و هـر دو بـه بیراهـه رفتنـد1. پـس خـدا و رسـولش و مؤمنـاِن شایسـته از آن دو 

کنون برای حرکت به سوی شام آماده و مهّیا شوید.« بیزاری جستند. ا

هـب: ٣5/٢؛ 
ّ

یـخ األمـم و الملـوک: 45/6 ]٧٧/5[؛ ُمـروج الذ )اإلمامـة و الّسیاسـه: ١١٩/١ ]١٢٣/١[؛ تار

یـخ ابن اثیـر: ٣/١46 ]4٠٠/٢[( ]4٢١/٢[؛ نهـج البالغـه: 44/١ ]ص٧٩[؛ الکامـل فـی الّتار

 ابن کثیر )البدایة و الّنهایه: ٢٨6/٧ ]٣١٧/٧[( از این خطبه یاد نموده، اّما آن را ناقص آورده 

کردن از بیهوده گران و فاسدان را  که یاد  کرده است؛ یا به این سبب  و تنها تا پایان بیت ذکر 

چنان که بوده اند، خوشایند نداشته و یا این خطبه را از اهل آن و در جای آن ندیده و یا خشنود 

گاهی  که اّمت اسالمی از حقیقت حال عمرو بن عاص و همنشین فرومایه اش آ نبوده است 

گفته است: »سپس علی در بارۀ عمل آن دو داور سخن  یابد. وی پس از آوردن این قسمت 

گفت و داوری شان را رد و نکوهش کرد و سخنانی در تحقیر آن دو بیان نمود.«

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را در خطبه هایـش پیرامـون ایـن مـرد، سـخنان بسـیار اسـت، هماننـد 

این سخن: »هرآینه فرزند نابغه، دشمن خدا و دوست دشمن خدا، به سوی مصر روانه شده 

اسـت.« و نیز این سـخن: »همانا مصر را بدکاران ستم پیشـه که از راه خدا بازداشـتند و اسـالم 

یـخ األمـم و الملـوک طبـری: 6١/6 و 6٢ ]5/١٠٧  کـج و ناراسـت می خواسـتند، فتـح نمودنـد.« )تار  را 

یم. و ١٠٨[( اّما به رعایت اختصار، از ذکر این سخنان درمی گذر

٧.قنوتامیرالمؤمنیندرلعنعمرو

کــه  کــرده اســت  ابویوســف قاضــی )اآلثــار: ص٧١( بــا ذکــر ســند از طریــق ابراهیــم روایــت 

ی می جنگیــد، در قنــوت خویــش او را لعــن می نمــود  یــه؟ضر؟ بــا و کــه معاو  علــی؟ضر؟ هنگامــی 

یــه، علــی را لعــن می نمــود و شــامیان ایــن  گرفتنــد. نیــز معاو کوفیــان ایــن شــیوه را از او فرا و 

روش را از او آموختنــد.

کـه علـی در قنـوت نمـاز صبـح  یـخ األمـم و الملـوک: 4٠/6 ]٧١/5[( آورده اسـت  طبـری )تار

1. در اإلمامة و الّسیاسه آمده است: »خداوند آنان را به راه راست نبرد.«
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می و حبیب ]بن مسـلمه[ و عبدالّرحمان 
َ
یـه و عمـرو و ابواعور َسـل می گفـت: »بارخدایـا! معاو

یـه رسـید و او نیـز در  ک بـن قیـس و ولیـد را لعنـت نمـا.« ایـن خبـر بـه معاو بـن خالـد و ضّحـا

قنـوت، علـی و ابن عّبـاس و اشـتر و حسـن و حسـین را لعـن نمـود.

یاد  را  ماجرا  این   )6٣6 ص  مصر:  چاپ  در  ]ص55٢[  ص٣٠٢  صّفین:  )وقعة  ُمزاِحم  بن  نصر 

یه  که علی پس از نماز صبح و مغرب می گفت: »بارخدایا! معاو  نموده و در آن آورده است 

و عمرو و ابوموسی و حبیب بن مسلمه را ... لعنت کن.« آن گاه، همان حدیث را با لفظ یاد 

که به جای اشتر، قیس بن سعد را آورده است. شده، تا پایان نقل نموده، جز این 

یه در تمام  ـی: ١45/4( آورده اسـت کـه علـی در همـۀ نمازهایش و نیز معاو
ّ
ابن  َحـْزم )الُمحل

نمازهـا، در قنـوت یکدیگر را لعنت می نمودند.

وطـواط )غـرر الخصائـص: ص٣٣٠ ]ص٣٣٣[( ایـن خبـر را یـاد نمـوده و بـدان افـزوده اسـت: 

کـه عمـر بـن عبدالعزیز  »پـاره ای از روزگار حکمرانـی بنی امّیـه، حـال بـر همیـن منـوال بـود تـا آن 

یـخ: ١44/٣ ]٣٩٧/٢[( ایـن  کار را منـع نمـود.« ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتار بـه خالفـت رسـید و ایـن 

مطلـب را بـا عبـارت طبـری آورده اسـت.

کنیه ها ]١6٠٠/4[( در شرح حال ابواعور سلمی آورده است: »در  ابوعمر )اإلستیعاب: بخش 

یه بودند؛ و او از سرسخت ترین دشمنان علی؟ضر؟  ی و عمرو بن عاص همراه معاو صّفین، و

کرده، می گفت:  یه همراهی می کردند. علی؟ضر؟ در قنوت نماز صبح از او یاد  که با معاو بود 

گروهی دیگر را نیز در قنوت خود لعن می نمود.«  ی بپرداز ]وکار او را بساز[!‹ و  ›بارخدایا! به و

یخ: ١٧٩/١( این ماجرا را با عبارت طبری یاد نموده است. ابوالفداء )الّتار

گویــد: ›کوفیــان قنــوت را از علــی  یلعــی )نصــب الّرایــه: ١٣١/٢( آورده اســت: »ابراهیــم  ز

یــه بــا خــود، او را لعــن می نمــود و شــامیان نیــز قنــوت را از  کــه هنــگام نبــرد معاو گرفتنــد  فرا

کــه علــی را لعــن می کــرد.‹« یــه آموختنــد  معاو

ابوالمظّفـر سـبط ابن جـوزی حنفـی )تذکـرة خـواّص األّمـه: ص5٩ ]ص١٠٢[( ایـن مطلـب را بـا 
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یـه آورده و در آن، محّمـد بـن حنفّیـه و شـریح بـن هانـی را  عیـن عبـارت طبـری تـا قنـوت معاو

افـزوده اسـت. نیـز ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: ٢٠٠/١ ]٢6٠/٢[( آن را به نقـل از کتاب صّفین 

گذشـت _ و کتـاب صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم آورده  کتـاب: ٩٧/١(  ابن ِدیِزیـل _ شـرح حـال او )همیـن 

ْنجی )نور األبصار: ص١١٠ ]ص٢٢٠[( از آن یاد نموده است.
َ
است. همچنین ِشْبل

٨.نفرینعایشهبهعمرو

ی سـخت بـر او بی تابـی و زاری  چـون خبـر قتـل محّمـد بـن ابی بکـر بـه عایشـه رسـید، و

یـه و عمـرو بـن عـاص را نفریـن نمـود. نمـود و پـس از نمـاز دسـت بـه دعـا برداشـت و معاو

]4١٣/٢[(؛  الّتاریخ: ٣/١55  فی  )الکامل  ابن اثیر  ]١٠5/5[(؛  الملوک: 6/6٠  و  األمم  )تاریخ  طبری 

ابن کثیر )البدایة و الّنهایه: ٣١4/٧ ]٣4٩/٧[(؛ و ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه: ٣٣/٢ ]6/٨٨[( 

این مطلب را روایت نموده اند.

٩.امامحسنپاکوعمرو

بن  ولید بن عقبة  و  که عمرو بن عاص  کرده است  روایت  المفاخرات  بّکار در  بن  زبیر 

گرد آمدند. سخنانی  ابی ُمَعیط و ُعْتَبة بن ابی سفیان بن حرب و مغیرة بن شعبه نزد معاویه 

آزارنده از حسن بن علی؟ع؟ به ایشان رسیده بود و آنان نیز با او چنین کرده بودند. پس گفتند: 

»ای امیرالمؤمنین! هرآینه حسن نام و یاد پدرش را زنده نموده است. هر چه بگوید، راستش 

 می شمارند و هر چه فرمان دهد، اطاعتش می کنند و بسیار نزد وی رفت و آمد می نمایند؛ 

گر ادامه یابد[ او را به جایگاهی فراتر از این می رساَند. نیز همواره سخنانی از وی  و این ]وضع، ا

نزد وی  گفتند: »پیکی  گفت: »چه می خواهید؟«  را می آزارد.« معاویه  که ما  به ما می رسد 

کنیم و به او  گوییم و نکوهش  گردد و ما او و پدرش را دشنام دهیم و عیب  فرست تا حاضر 

بگوییم که پدرش 200عثمان را کشت و بر این مطلب، از او اقرار گیریم. او نمی تواند هیچ یک 

چنین  و  نیستم  اندیشه  این  بر  »من  گفت:  معاویه  کند.«  دیگرگون  ما  زیان  به  را  این ها  از 

کار را حتمًا انجام دهی.«  که این  گفتند: »ای امیرالمؤمنین! سوگندت می دهیم  نمی کنم.« 
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گفت: »وای بر شما! چنین نکنید. به خدا سوگند! هرگز او را نزد خود نشسته ندیدم، مگر آن 

گفتند: »از هر روی، نزد او  که عیبم را بگوید، پروا نمودم.«  که از موقعّیتش بیم ورزیدم و از این 

کنم، هرآینه داد او را از شما می ستانم.« عمرو بن عاص  گر چنین  گفت: »ا پیکی فرست.« 

گردد یا سخن وی بر سخن ما افزونی یابد؟«  که باطل او بر حّق ما چیره  گفت: »آیا بیم داری 

که از همۀ نیروی  گر در پی او فرستم، هرآینه فرمانش می دهم  که ا گاه باشید  گفت: »آ معاویه 

که از فرمان من  کنون  گفت: »پس ا گفتند: »چنین فرمانش ده.«  گیرد.«  گفتار خویش بهره 

سرپیچیدید و از این که در پی او نفرستید سر بازمی زنید، پس در گفتار با او سستی و ناتوانی 

که هیچ عیب جویی نتواند عیبشان  که ایشان خاندانی هستند  به خود راه ندهید و بدانید 

وی  به  و  کنید  پرتاب  را  خودش  سنِگ  او  سوی  به  نمی پیوندد.  آنان  به  ننگی  هیچ  و  کرد 

کشت و خالفت خلفای پیش از او را ناخوش می داشت.‹« بگویید: ›پدرت عثمان را 

پس معاویه پیکی نزد  او فرستاد. پیک نزد وی رفت و گفت: »امیرالمؤمنین تو را فرامی خواند.« 

پرسید: »چه کسی نزد او است؟« پیک از ایشان نام برد. حسن؟ع؟ گفت: »ایشان را چه شده 

است؟ سقف باالی سرشان بر ایشان فروافتد و از جایی که درنمی یابند، عذاب بر آنان درآید.« 

سپس گفت: »ای کنیز! جامۀ مرا بیاب. بار خدایا! از بدی های ایشان به تو پناه می برم و آن را 

با کمک تو به سینه هاشان بازمی گردانم و از تو بر ایشان یاری می خواهم؛ پس هر گونه و هرگاه که 

خواهی، با نیرو و توان خود مرا از ایشان کفایت فرما؛ ای مهرورزتریِن مهرورزان!«

سپس برخاست و نزد معاویه درآمد. _ تا سخن راوی بدین جا می رسد: _ عمرو بن عاص 

لب به سخن گشود و پس از سپاس خداوند و درود بر رسولش، از علی؟ع؟ یاد نمود و از بیان هیچ 

 عیبی در بارۀ وی فروگذار نکرد و گفت: »علی، ابوبکر را ناسزا گفت و خالفتش را ناخوش داشت 

و از بیعت با وی خودداری کرد تا آن که به این کار با ناخشنودی تن داد. نیز او در کشتن عمر 

شرکت جست و عثمان را به ستم کشت و از خالفت، آن چه را حّق وی نبود، اّدعا نمود.« 

سپس از آشوب قتل عثمان یاد نمود و علی را به سبب آن عیب گفت و بدی هایی را به وی 

نسبت داد. پس گفت: »ای بنی عبدالمّطلب! چنین نیست که خداوند به سبب آن که خلفا را 
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کشتید و خون هایی را که خدا حرام شمرده، حالل شمردید و بر حکمرانی حرص ورزیدید و به 

کارهای حرام روی آوردید، به شما حکومت را عطا نماید. ای حسن! با خود می گویی که خالفت 

به سوی تو روی می آوَرد، حال آن که عقل و خرِد آن را نداری. ببین خداوند سبحان چگونه عقل تو 

را ستاند و تو را ناداِن قریش نمود، در حالی که مایۀ استهزا و ریشخند دیگرانی. و این، نتیجۀ رفتار 

زشت پدر تو است. جز این نیست که تو را دعوت کردیم تا خود و پدرت را دشنام دهیم. اّما پدرت: 

مایی  چنگ  در  همانا  تو:  اّما  و  کرد؛  کفایت  او  از  را  ما  و  بساخت  را  او  کار  خود،   خداوند، 

و در این که با تو چگونه رفتار کنیم، آزادیم. اگر بکشیمت، نه خداوند ما را گناهکار می شمارد و نه 

مردم عیبمان می گویند. پس آیا می توانی سخن ما را رد کنی و دروغ بشماری؟ اگر گمان داری که 

چیزی از سخنان ما دروغ است، پاسخ آن را به ما بازگوی؛ و گرنه، بدان که تو و پدرت ستمگرید.«

گشـود و پـس از سـپاس و سـتایش خداونـد  سـپس حسـن بـن علـی؟امهع؟ لـب بـه سـخن 

گذشت _ به عمرو فرمود: کتاب )ص١٢٢(  و درود بر رسولش و بیان چند جمله _ که در همین 

»تو در همۀ آوردگاه ها، با رسول خدا؟ص؟ جنگیدی و هجوش نمودی و در مّکه آزارش 

ی  و تکذیب  به  مردم  همۀ  از  بیش  و  بستی  کار  به  او  با  را  خویش  نیرنگ  همۀ  و   رساندی 

تا  به سوی نجاشی رهسپار شدی  کشتی نشینان  آن گاه، همراه  پرداختی.  او  با  و دشمنی 

جعفر و یارانش را نزد مّکیان بازآوری؛ و چون به مطلوب خود نرسیدی و خداوند نومیدت 

ولید،  بن  به همراه خود، عّمارة  را آشکار ساخت،  بودِن سخن چینی ات  و دروغ  بازگرداند 

او با همسر نجاشی  که  کاری  ی بدگویی نمودی، زیرا به  یدی و نزد نجاشی از و حسد ورز

نموده بود، حسادت نشان دادی. آن گاه، خداوند تو و همراهت را رسوا نمود. پس تو هم در 

گروه هم  روزگار جاهلّیت و هم اسالم، دشمن بنی هاشم بوده ای. نیز تو می دانی و همۀ این 

که با شعری هفتاد بیتی رسول خدا؟ص؟ را هجو نمودی و ایشان فرمود: ›بار خدایا!  می دانند 

من شعر نمی سرایم و شعر سرودن شایستۀ من نیست. بار خدایا! او را به ازای هر حرف، هزار 

لعنت فرست.‹ بدین سان، لعنت بی شمار از جانب خداوند بر تو فرستاده شده است.

ی چون آتشـی شـعله ور  کـه دنیـا را بـر  و کـه در بـارۀ عثمـان گفتـی: تـو بـودی  و اّمـا سـخنی 
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گفتی: ›منم ابوعبداهّلل!  یافتی،  کردی و آن گاه، به فلسطین رفتی. پس چون خبر قتلش را در

هـرگاه پیـش از التیـام زخـم، پوسـت آن را بَکنـم، آن را خونیـن می ُکنـم.‹ سـپس خویشـتن را 

یـه افکنـدی و دینـت را بـه دنیـای او فروختـی. پـس تـو را به سـبب دشـمنی ات ]با  در بنـد معاو

خودمـان[ نکوهـش نمی کنیـم ]زیـرا ایـن تازگـی نـدارد و تو مأمـوری و معذور![ و از تـو گله گزاری 

نمی نماییـم تـا مـا را دوسـت بـداری. بـه خداونـد سـوگند! تـو نـه عثمـان را در زمـان زندگـی اش 

یـاری نمـودی و نـه آن گاه کـه کشـته شـد، از قتلش خشـمگین شـدی.

ــه ســوی نجاشــی رهســپار  کــه چــون از مّکــه ب ــو نبــودی  ــا ت ــو. آی ــر ت ای پســر عــاص! وای ب

ــرودی: ــن س ــتی، چنی گش

کدام سـو اسـت؟‹ حال آن  دخترم ]با شـگفتی[ می پرسـد: ›این سـفر برای چیسـت و مقصد آن 

که سـیر و سـفر از من شـگفت ]و نادر[ نیسـت.

کرده ام. که به خاطر ]بازگرداندن[ جعفر، آهنگ نجاشی  گذار  گفتم: ›مرا وا به او 

کبر و نخوت این متکّبر را ]از سرش[ بیرون کنم. تا در حضور نجاشی، چنان داغی بر وی نهم که 

کـه از میـان قریـش، بـه دشـمنی بـا احمـد، شـناخته شـده ام و بیـش از همـۀ آن هـا،  مـن همانـم 

بـه وی ناسـزا می گویـم.

با تالش و کوشش، در پی ُعْتَبه1 روانم، هر چند وی چون زر سرخ است ]و دسترسی به وی دشوار[.

که در توان دارم، چه در حضور و چه در غیاب، از آزار بنی هاشم روی برنتابم. تا آن جا 

گرنـه،  ِگلـۀ مـا را ]در پنـاه دادن بـه مسـلمانان[ بپذیـرد، بـه مقصـود رسـیده ایم و  گـر نجاشـی  ا
لبانـم را ]بـه مسـخرگی[ می گردانـم ]و بـاز می گـردم[.‹«2

ّمــه تألیــف ســبط ابن جــوزی: ص١4 ]ص٢٠٠[؛ شــرح نهــج البالغــه تألیــف 
ُ
)تذکــرة خــواّص األ

)]٢٧/٢[  ١٢/٢ العــرب:  خطــب  جمهــرة  ]٢٩١/6[؛   ١٠٣/٢ ابن ابی الحدیــد: 

1. در میـان مهاجـران بـه حبشـه دو عتبـه بـود؛ یکـی عتبـة بـن غضـوان از فرزنـدان نوفـل بـن عبـد منـاف؛ و دیگـری عتبـة بـن 
گمـان مـی رود کـه در ایـن جـا مقصـود فـرد نخسـت اسـت. )ن.( مسـعود، بـرادر عبـداهّلل بـن مسـعود.  

2. مصـرع دوم را این گونـه نیـز می تـوان ترجمـه کـرد: سرسـختی ام را در مبـارزه بـا وی پنهان می سـازم. در هـر صورت، معنای 
دقیق این مصراع روشـن نیسـت.)ن.(
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توضیح:

کـه فرمـود: »تـا جعفـر و یارانـش را نـزد مّکیـان بـازآوری.« اشـاره دارد بـه  سـخن امـام؟ع؟ 

کـه در آن، حـدود هشـتاد و سـه مـرد و هجـده زن از مسـلمانان بـه  هجـرت دوم او بـه حبشـه 

بـود. چـون قریـش چنیـن  بـن ابی طالـب  آنـان، جعفـر  از جملـۀ  کـه  حبشـه هجـرت نمودنـد 

دیدنـد، عمـرو بـن عـاص و عّمـارة بـن ولیـد را همراه هدایایی نزد نجاشـی و سـران روحانی اش 

کـه امان دهی  فرسـتادند تـا مسـلمانان را تسـلیم نمایـد؛ اّمـا ناامیـد بازگشـتند و نجاشـی از این 

کنـد، خـودداری نمـود. خویـش ]بـه آن پناهنـدگان[ را نقـض 

نیـز ایـن سـخن امـام؟ع؟ : »کاری کـه او بـا همسـر نجاشـی نمـوده بود.« اشـاره به ایـن ماجرا 

دارد: عمـرو و عّمـاره بـرای رفتـن بـه حبشـه بـر کشـتی نشسـتند. عّمـاره زیبـاروی بـود و بسـا کـه 

زنـان بـه او میـل می نمودنـد. همسـر عمـرو بـن عـاص نیـز بـا وی همـراه بـود. چـون چنـد شـب از 

حرکتشـان در دریـا گذشـت، قـدری از شـرابی را کـه بـا خـود داشـتند، برگرفتنـد. عّمـاره مسـت 

شـد و بـه زن عمـرو گفـت: »مـرا ببـوس.« عمرو به همسـرش گفت: »پسـر عمویـت را ببوس.« او را 

بوسـید و بدین سـان، عّماره دلباختۀ او شـد و از وی کام خواسـت، اّما او سـرباز زد. یک بار که 

او را در دریـا افکنـد. چـون عمـرو  بـول می کـرد، عّمـاره  بـود و  بـر سـّکان کشـتی نشسـته  عمـرو 

فروافتاد، شـناکنان خود را به سـّکان کشـتی رسـاند و کینۀ عّماره را در دل گرفت و دانسـت که 

وی قصـد کشـتنش را داشـته اسـت. ایـن گذشـت تـا بـه حبشـه فـرود آمدنـد. چـون در حبشـه 

اسـتقرار یافتند، طولی نکشـید که عّماره پنهانی نزد همسـر نجاشـی رفت و با او به آمد و رفت 

پرداخـت. چـون از نـزد وی بازگشـت، عمـرو  را از کار خـود باخبـر نمـود. عمـرو گفـت: »ایـن را که 

بتوانـی چنیـن کاری کنـی، راسـت نمی شـمارم؛ زیـرا ایـن زن از چنیـن کاری فرارتبه تـر اسـت.« 

 عّمـاره از ایـن ماجـرا بـا عمـرو بسـیار سـخن می گفـت. عمـرو نیـز حالـت و ظاهـر او را می دیـد 

و دریافـت کـه وی نـزد همسـر نجاشـی می خوابـد. سـحرگاهان کـه عّمـاره نـزد او بازمی گشـت، 

همسـر  بـه  می گویـی،  راسـت  »اگـر  گفـت:  وی  بـه  عمـرو  پـس  مـی داد.  شـرح  برایـش  را  ماجـرا 

نجاشـی بگـو تـا انـدام تـو را بـه همـان روغنـی کـه مخصـوص نجاشـی اسـت، آغشـته کنـد. مـن 
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آن روغـن را می شناسـم. نیـز مقـداری از آن را نـزد مـن آور تـا سـخنت را تصدیـق نمایـم.« گفـت: 

»چنیـن می کنـم.« پـس از همسـر نجاشـی آن روغـن را خواسـت و او نیـز انـدام او را بـه آن آغشـته 

نمـود و مقـداری از آن را در شیشـه ای نهـاد و بـه وی داد. عمـرو گفـت: »گواهـی می دهـم کـه تـو 

راسـت می گفتـی. همانـا کاری کـرده ای کـه هیـچ یـک از عـرب هرگـز ماننـد آن را نکـرده اسـت: 

به همسـر پادشـاه دسـت یافته ای! چنین چیزی را تاکنون نشـنیده ایم.« سـپس این مطلب را 

وانهفت تا عّماره از او آسوده خاطر باشد و آن گاه، به محضر نجاشی درآمد و او را از کار عّماره 

باخبـر نمـود و آن روغـن را بـه وی نشـان داد. چـون حـال وی اثبـات شـد، نجاشـی عّمـاره را 

فراخوانـد و نیـز زنـان دیگـر را احضـار کـرد. پـس جامـۀ او را برکندنـد و نجاشـی به آن زنان دسـتور 

داد تا در آلت او بدمند. آن گاه، او را رها نمود و عّماره گریزان بیرون آمد.

)عیون األخبار ابن ُقَتیبه: ٣٧/١؛ األغانی: 56/٩ ]6٩/٩[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 

١٠٧/٢ ]٣٠4/6[؛ قصص العرب: ٨٩/١ ]٩٨/١[(

١٠.نامۀابنعّباسبهعمرو

ابن عّباس در پاسخ به عمرو بن عاص، طّی نامه ای چنین نوشت:

تو باشد. همانا  از  کم حیاتر  که  را نمی شناسم  »اّما بعد: من در میان عرب هیچ مردی 

معاویه تو را به خواهش نفس سوق داد و تو دینت را با بهایی اندک به وی فروختی. سپس به 

طمع حکمرانی، مردم را در تیرگی و گمراهی افکندی. پس چون نتیجه ندیدی، دنیا را همچون 

گناه بزرگ شمردی، اّما همانند پارسایان خود را از آن برکنار نشان دادی. هدف تو از این  اهل 

کار، خشنودی  گر از این  کار تنها زمینه سازی برای جنگ و درهم شکستن دینداران بود. پس ا

خدا را می خواهی، مصر را واگذار و به خانه ات بازگرد؛ زیرا در این جنگ معاویه همچون علی 

کرد و با عذر موّجه به پایان برد؛ اّما معاویه آن را با ستم  نیست. این جنگ را علی به حق آغاز 

آغاز نمود و با زیاده روی پایان داد. نیز اهل عراق در این جنگ همانند شامیان نیستند. اهل 

که  که برتر از همۀ ایشان بود؛ اّما شامیان با معاویه بیعت نمودند  کردند  عراق با علی بیعت 

همگی برتر از او بودند. من و تو نیز در این جنگ همانند نیستیم. من خشنودی خدا را خواستم 
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که تو را از من دور و به معاویه نزدیک  و تو حکومت مصر را قصد نمودی. هرآینه خود، آن چیز 

گر به دنبال  گر در پی شر هستی، ما در آن بر تو پیشی نمی گیریم؛ و ا کرد، نیک می شناسی. پس ا

خیر هستی، تو در آن بر ما پیشی نمی جویی.«

گفــت: »ای زادۀ مــادرم! عمــرو را پاســخ  ســپس فضــل بــن عّبــاس را فراخوانــد و بــه او 

گــوی.« آن گاه، فضــل چنیــن ســرود:
که درد نادانی را درمانی نیست، ای عمرو! نیرنگ بازی و وسوسه انگیزی بس است. دور شو 

را  کـه جان هـا و دل هاتـان  گلوگاهتـان! چنـدان  نیـزه[ در  و  ]تیـغ  پـی  پـی در  جـز ضربه هـای 

کبـر و نخـوت سـرها را شـفا بخشـد. اندوهگیـن سـازد و 

کنید. که ]درد[ جمعتان را شفا دهد تا مگر از علی و ابن عّباس پیروی  این، تنها دارویی است 

و اّما علی؛ خداوند او را بر همۀ مردم برتری داده است؛ به برتری ای ارجمند و واال.

گـر آن را برانگیزانیـد، مـا هـم به  گـر جنـگ را مهـار کنیـد، مـا نیـز او را بـا خـواری مهـار زنیـم. اّمـا ا ا

هیـچ رو از آن روگـردان نیسـتیم.

کسـی را یـارای  کـه  گـرد و غبـار میـدان، یورش هـای سـختی انجـام شـد  از سـوی مـا و شـما زیـر 

گزنـد جنـگ قـرار داشـتیم. پـس زدن آن هـا نبـود و همـگان در معـرض 

کشـته شـدن  کشته شـدگان شـام؛ این، در برابر آن. و در راه حّق از  کشته شـدگان عراق در برابر 

کی نیسـت. با

کـه چـه شـرها را سـبب شـده اسـت و حـظ و بهـرۀ تـو از  خداونـد ]فرمانروایـی[ مصـر را خیـر ندهـد 

آن، جـز بـه انـدازۀ جرعـه ای از پیالـه نیسـت.

ای عمـرو! سـوگند بـه شـتران رقصنـده! تـو از غنیمت هـای آن عریـان و بی بهـره ای، اّمـا جامـۀ 

]کیفـِر[ روز جـزا را بـر تـن داری.

)االمامـة و الّسیاسـه: ٩5/١ ]٩٩/١[؛ وقعـة صّفیـن: ص٢١٩ ]ص4١٢[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف 

ابن ابی الحدید: ٢٨٨/٢ ]٨/64[(

کــه در کتــاب  ــه دانــای اّمــت، ابن عّبــاس نســبت داده شــده  در ایــن میــان، ابیاتــی نیــز ب

گونــه ســخن نکوهش آمیــز  ی عمــرو را بــا هــر  صّفیــن ابن ُمزاِحــم )ص٣٠٠ ]ص55٠[( آمــده و در آن، و

کــرده اســت. یــاد 
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١١.ابنعّباسوعمرو
 عمرو بن عاص پس از به جای آوردن حج، بر عبداهّلل بن عّباس برگذشت و به جایگاه او 

و بزرگداشت مردم از وی و توّجه قلبی آنان به او حسد ورزید. پس به وی گفت: »ای ابن عّباس! تو 

را چه شده که هر گاه مرا می بینی، با کسالت به من پشت می کنی، گویی که در میان چشمانت 

زخم چهارپایان است؛ و چون در اجتماع مردم حضور می یابی، کم دل و عیب جویی؟«

ابن عّباس پاسخ داد: »این از آن رو است که تو از فرومایگان زشت کرداری و قریش از بزرگواران 

نیک رفتارند که به باطلی که ندانند، لب نمی گشایند و حّقی را که بدانند، نمی پوشانند. ایشان 

که از ایشان نبودی و میان دو  خردمندتریِن مردم و مهتراِن ایشانند. در قریش راه یافتی، حال آن 

بستر سرگردان بودی، نه در بنی هاشم َرخت افکنده بودی و نه در بنی عبدشمس جای داشتی، 

از  تو  و  نمود  سوار  مردم  دوش  بر  را  تو  معاویه  که  گمراه گری  گمراهی  و  حرام زاده  بزهکاری  زیرا 

شکیبایی اش قدرت و چیرگی می یابی و از کرامتش بلندی می جویی.«

کـه بـه خـدا سـوگند! هرآینه من به تو شـادمانم؛ پـس آیا این  گاه بـاش  عمـرو پاسـخ داد: »آ
نـزد تـو مرا سـودمند می افتد؟«

ابن عّبـاس گفـت: »هـر جـا کـه حـق بگرایـد، ما نیز به آن می گراییم و هر سـوی کـه حق روان 
شـود، ما نیز همان سـوی روان می شـویم.« )الِعقد الفرید: ٢/١٣6 ]٢٠٣/٣[(

١٢.ابنعّباسوعمرو
کـه در آن، عبـداهّلل بـن عّبـاس و  یـه حضـور یافـت  عبـداهّلل بـن جعفـر در مجلـس معاو

گفـت: عمـرو بـن عـاص نیـز حاضـر بودنـد. عمـرو 

کــه بــرای بــرآوردن آرزویــش بســیار خلــوت می کنــد؛ فــراوان بــه طــرب   »مــردی نــزد شــما آمــد 
کبــر  کنیــزکان رامشــگر مشــتاق اســت؛ بســیار مــزاح می کنــد؛ فــراوان  و موســیقی می نشــیند؛ بــه 
مــی ورزد؛ از ســرنیزه1 رویگــردان اســت؛ بی خــردی اش آشــکار اســت؛ زندگــی را بــه آســودگی 

می گذراند؛ بسیار وام می ستاند؛ و با اسراف انفاق می کند.«

1. برابر با تحقیق مرکز الغدیر، در کتاب المحاسن و االضداد، »شبان« آمده و در کتاب المحاسن و المساوئ »سنان«. ما 
لفظ دوم را ترجمه کردیم. )م.(
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ابن عّبـاس گفـت: »ای عمـرو! دروغ گفتـی؛ و تـو اهـل دروغ پـردازی هسـتی. ایـن فـرد چنان 

کـه تـو وصـف کـردی، بلکـه چنیـن اسـت: خـدا را بسـیار یـاد می کنـد؛ بـر نعمت هـای او  نیسـت 

کرامت منـد و سـروری بردبـار  شـکر می گـزارد؛ از سـخن زشـت و ناسـزا بازمـی دارد؛ بخشـنده ای 

گـر از او سـؤال شـود، پاسـخ می دهـد؛  گـر سـخن را بیاغـازد، به حـق سـخن می گویـد و ا اسـت؛ ا

کریمانه دارد.  تنگ سـینه و بزدل و عیب جو و غیبت کننده نیسـت. در میان قریش جایگاهی 

ک و بی پـروا و دارای نسـب برتـر اسـت و حـرام زاده و فرومایـه نیسـت.  همچـون شـیر بیشـه و بی بـا

هماننـد آن کـس نیسـت کـه مـردان پلید قریش اّدعای پـدری اش را نمودند و قصابشـان در این 

اّدعا پیروز شـد؛ و او پسـت ترین نَسـب و فروترین جایگاه را یافت و پایین ترین جای را در میان 

قریـش یافـت و کم مایه تریـِن آن هـا گشـت؛ میـان دو قبیله سـرگردان اسـت، همچون نـوزادی که 

میـان دو گهـواره افتـاده باشـد؛ نـه چنـان اسـت کـه او را به بیچارگی بشناسـند و نـه کوچ کرده ای 

اسـت کـه او را گمشـده بداننـد. پـس کاش می دانسـتم بـا کـدام قـدر و اعتبـار، بـه مـردان تعّرض 

می نمایـی یـا بـا کـدام خانـدان و نسـب بـه نبـرد آمـده ای! آیـا با پشـتوانۀ خـود چنیـن می کنی؟ تو 

فرومایه ای پسـت، تیره روزی نکوهیده، و فرورتبه ای حرامزاده ای. یا به پشـتوانۀ آنان که بدیشـان 

نسـب می رسـانی، چنین می کنی؟ ایشـان نادان و بی خرد و فرومایگان قریشـند که نه در روزگار 

جاهلّیـت، بـه شـرافت شـهره بودنـد و نـه در پیشـینۀ مسـلمانی قابـل ذکرند. تـو با زبانی جـز زبان 

خود سـخن می گویی و در میان ناهمگنان خویش به باطل لب به سـخن می گشـایی. به خدا 

که دورافتاده و فروکوبیده شـده، فضیلت  گر معاویه تو را در جایگاه کسـی قرار می داد  سـوگند! ا

گشـته  پیوسـته  بیمـاری ات  کـه  اسـت  دیـری  پـس  می نمـود.  دورتـر  را  سـتم  و  آشـکارتر   را 

نـه در چنـان جایـی  کـه  فراکشـانده  و دراز ]= خالفـت[  آرزویـی دور  بـه  را  تـو  امیـدواری ات  و 

روییده ای و نه در آن، شاخسارت برگ و بار یافته است.«

کـه سـخن را ادامـه  گفـت: »]ای ابن عّبـاس![ تـو را سـوگند می دهـم  عبـداهّلل بـن جعفـر 

کـردی.« ابن عّبـاس گفـت: »مـرا بـا ایـن  کـره  ندهـی. همانـا از مـن دفـاع نمـودی و بـرای مـن مذا
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کنـون شـیری شـرزه بـه  گزافـه تیـر می افکنـد؛ اّمـا ا کـه چـون تیرانـدازی نبینـد، بـه  گـذار  بنـده وا

کـه همـاوردان را مـی درد و جان هـا را در می ربایـد.« میدانـش در آمـده 

گذار تا حّق خود را از او بسـتانم؛ که به  عمـرو بـن عـاص گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! مـرا وا

یـان  کـه جـز بـه ز گـذار؛  گفـت: »او را وا خـدا سـوگند! از هیـچ چیـز فروگـذار ننمـود.« ابن عّبـاس 

ی[ خود تـالش نمی کند. به خدا سـوگند! قلب من  خویـش، بـرای حفـظ ]ایـن باقی مانـدۀ آبرو

نابغـۀ  کـه  چنانـم  هرآینـه  مـن  و  اسـت  خـدا  پشـتیبانم  و  اسـت  آمـاده  مـن  پاسـخ  و  اسـتوار 

بنی ذبیان سروده است:
کالمم فرونکاسـته  گاه  از دیرباز ]در برابر زبان آوران، با سـالح شـعر[ در زد و خورد بوده ام و هیچ 

و اندوهگینم نساخته است.

کم سـال از  گریـز شـتر نـورس و  گریزاننـد، همچـون  شـاعران توانـا و جادوگـر از رویارویـی بـا مـن 

شـتر نـر ]پـر تـوان و[ اصیـل.«

)المحاســن  بیهقــی  و  ]ص٨٧[(؛  ص١٠١  األضــداد:  و  )المحاســن  جاحــظ  را  حدیــث   ایــن 

ئ: 6٨/١ ]ص٩٠[( آورده اند. و المساو

در همیـن کتـاب )ص١٢5( سـخنی شـبیه بـه ایـن سـخن از عبـداهّلل بـن ابی سـفیان، به نقل 

کـه در برخـی از عبـارات آن خطاهایـی راه  یـخ مدینـة دمشـق: 367/9[ گذشـت  کر ]تار از ابن عسـا

کـه بـا ایـن روایـت تصحیح تواند شـد. داشـت 

١٣.معاویهوعمرو

با بیعت عمرو برایش سامان نمی یابد، به  کار حکومت جز  که  یافت  یه در چون معاو

خدا  به  آخرت؟  برای  آیا  ی؛  رو چه  »از  گفت:  کن.«  ی  پیرو من  از  عمرو!  »ای  گفت:  ی  و

سوگند! آخرت با تو همراه نیست. یا برای دنیا؟ به خدا سوگند! به دنیا نیز دست نیابی، مگر 

این که من با تو در آن شریک گردم.« گفت: »تو در آن با من شریک خواهی بود.« گفت: »پس 

ی  یه حکومت مصر و توابعش را به نام و حکومت مصر و توابع آن را به نام من بنویس.« معاو

و فرمانبر باشد.«  که سخن شنو  نامه چنین نگاشت: »عمرو وظیفه دارد  پایان  نوشت و در 
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ی فرو نمی کاهد.‹«  عمرو گفت: »چنین بنویس: ›سخن شنوی و فرمانبری، چیزی از شرط و

یه گفت: »مردم به این عنایتی ندارند.« عمرو گفت: »بیعت نمی کنم تا این را بنویسی.«  معاو

یه آن را نوشت و به خدا سوگند! چاره ای جز نوشتنش نداشت. معاو

گـو بـا عمـرو  گفـت و  ی مشـغول  کـه و یـه درآمـد، حـال آن  ُعْتَبـة بـن ابی سـفیان نـزد معاو

کـه در ازای آن، دینـم را بـه تـو  در بـارۀ حکومـت مصـر بـود. عمـرو می گفـت: »جـز ایـن نیسـت 

ی از اصحاب محّمد  کـه و می فروشـم.« ُعْتَبـه گفـت: »ایـن مـرد را در برابر دینش امین بشـمار؛ 

یـه نوشـت: اسـت.« عمـرو بـه معاو

کـه در برابـر آن، بـه دنیـا هـم دسـت نیابـم.  ای معاویـه! مـن دینـم را ]رایـگان[ بـه تـو نمی دهـم 

کرد. که چگونه رفتار خواهی  پس بنگر 

کــه  دیــن و دنیــا برابــر و یکســان نیســتند. آن چــه را بــه مــن می بخشــی، در حالــی می گیــرم 

تازیانه هــای مالمــت از همــه ســو بــر ســرم فــرود آیــد.

گـر مصـر را بـه مـن ببخشـی، چـه سـودای پر سـودی بـرای تو خواهـد بود که بـا آن، پیری  پـس ا

کـه هـم زیان تواند رسـاند و هم سـود. را بـرای خـود خریـده ای 

)الِعقد الفرید: ٢٩١/٢ ]١44/4[(

١4.معاویهوعمرو_بهتفصیل_

کنـد.  ی بیعـت  کـه بـا و یـة بـن ابی سـفیان خواسـت  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نامـه ای از معاو

یـه بـا بـرادرش ُعْتَبـة بـن ابی سـفیان رایزنـی نمـود. ُعْتَبـه بـه او گفـت: »از عمـرو بـن عـاص  معاو

ی همـان کـس اسـت کـه زیرکـی و اندیشـه ورزی اش را می دانـی و در زمان  یـاری بجـوی؛ زیـرا و

کـه بـرای  گرفـت، مگـر آن  کنـاره خواهـد  کار تـو نیـز بیش تـر  گرفـت. از  کنـاره  ی  کار و عثمـان از 

ی اهـل دنیـا  کـه و کـرد؛ چـرا  دینـش بهایـی بپـردازی. آن گاه، بـه زودی بـا تـو بیعـت خواهـد 

که در سـبع از سـرزمین فلسـطین به  سـرمی برد، چنین نوشـت: »اّما بعد:  یه به او  اسـت.« معاو

کـه شـنیده ای. مـروان بـن حکـم نیـز بـا سـپاهیانی از  ماجـرای علـی و طلحـه و زبیـر چنـان شـد 

کـه فرمانـدۀ خویـش را ترک گفته اند، به سـوی ما فرودآمده اسـت. همچنین جریر  مـردم بصـره 

)209(



219 4.عمروبنعاص

بن عبداهّلل در بارۀ بیعت با علی به سـوی ما آمده اسـت. من دسـت نگاه داشـته ام تا تو نزدم 

کـره نمایم.« آیـی. نـزد مـن آی تـا در کاری بـا تـو مذا

چـون عمـرو نامـه را خوانـد، با دو پسـرش عبداهّلل و محّمد مشـورت نمـود و به آنان گفت: 

کـه رسـول خدا؟ص؟ در حالـی  گفـت: »رأی مـن ایـن اسـت  »اندیشـۀ شـما چیسـت؟« عبـداهّلل 

ی نیـز از تـو رضایـت داشـتند. آن گاه کـه  کـه از تـو خشـنود بـود و دو خلیفـۀ پـس از و درگذشـت 

گیـر؛ زیـرا تـو خلیفـه  کنـون نیـز در خانـه ات آرام  عثمـان کشـته شـد، تـو حضـور نداشـتی. پـس ا

گـردی  یـه  معاو حاشیه نشـین  دنیـا  از  انـدک  بهـره ای  بـرای  نمی خواهـی  نیـز  و  شـد   نخواهـی 

گردی.« ک شوی و در راه دنیا هم تیره بخت  و شاید به  زودی هال

کار  ــن  ــر ای گ ــانی. ا کاردار ایش ــش و  ــزرگ قری ــو ب ــه ت ک ــت  ــن آن اس ــت: »رأی م گف ــد  محّم

گــروه شــامیان  گــردد و تــو در آن بی نــام و نشــان باشــی، شــأنت کاســته می شــود؛ پــس بــه  ســپری 

بپیونــد و از یــاوران ایشــان بــاش و بــه خون خواهــی عثمــان برخیــز؛ زیــرا تــو در خــون عثمــان بــا 

بنی امّیه پیوند و الفت یافته ای.«

کــه خیــر دیــن مــن در آن  کاری فراخوانــدی  گفــت: »اّمــا تــو ای عبــداهّلل! مــرا بــه  عمــرو 

کــه خیــر دنیایــم در آن اســت. و مــن در ایــن  کاری خوانــدی  اســت. و اّمــا تــو ای محّمــد! مــرا بــه 

کرد.« اندیشه خواهم 

ی می نگریســتند، بــا  کــه خانــواده اش بــه و چــون تیرگــی شــب فرارســید، عمــرو در حالــی 

صــدای بلنــد چنیــن خوانــد:
کـه سـختی ها  از پیشـامدهایی  بـا هـراس  بـه مـن روی آورده و  کـه   بـه خاطـر غـم و اندوهـی 

کشید. و موانع را در برابرم آشکار می سازند، شبم ]با بی خوابی[ به درازا 

کـه تخـم  کار همـان اسـت  کـه بـه دیـدارش روم. ایـن  از مـن خواسـته  پسـر هنـد ]جگرخـوار[ 

اسـت. نهفتـه  آن  تباهـی در  و  کـت  هال

کـه زندگـی را بـر او تلـخ و بـس تنـگ  جریـر از سـوی علـی دسـتور و راهـکاری بـرای وی آورده 

اسـت. سـاخته 
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کـه بـدان امیـد بسـته اسـت، بـه دسـت آَوَرد، جریـر را ]بـا جـواب رد[ بازخواهـد  گـر یـاری مـرا  ا

گشـت. گـر نـه، چـون اسـیراِن دربنـد خـوار خواهـد  گردانـد و 

بـه  را  نبـوده ام! ]خـود  گاه چنیـن دو دل  کـرد و هیـچ  بایـدم  بـه خـدا! نمی دانـم چـه  سـوگند 

بـه همـان سـو می رانـد! مـرا  َکَشـد، همـو  بـه سـویی  مـرا  سرنوشـت می سـپارم[ هـر آن چـه 

آیا با معاویه از در حیله و نیرنگ درآیم؟ نیرنگ، خواری و پسـتی اسـت! یا نصیحت دوسـتانه 

کنم؟ و خیرخواهانـۀ خـود را به او عطا 

یا در خانه ام بنشـینم؟ برای سـالخورده ای که هر بامداد با سـرزدن خورشـید در بیم فرارسـیدن 

مرگ اسـت، آسایش در همین است!

گـــر موانعـــی مـــرا از پذیـــرش  کـــه جـــان بـــدان بســـته اســـت، ا گفـــت   ]فرزنـــدم[ عبـــداهلل ســـخنی 

آن بازندارد!

و بـرادرش محّمـد در ایـن امـر بـا او مخالفت کرده اسـت. ]در هر صورت[ مـن هنگام دفاع از نام 

و شـرف، بس نستوه و استوارم!

گفــت: »پیرمــرد راهــی شــد.« در عبــارت یعقوبــی، ســخن عبــداهّلل چنیــن آمــده  عبــداهّلل 

کــرد و دینــش را بــه دنیایــش فروخــت.« اســت: »پیرمــرد بــر پاشــنه های پایــش بــول 

ک بــود، فراخوانــد  کــه زیــرک و چــاال  چــون صبــح فرارســید، عمــرو غالمــش وردان را 

ــاره  ــر زمیــن بگــذار.« دوب ــار را ب گفــت: »ای وردان! ب ــار بربنــد.« ســپس  گفــت: »ای وردان! ب و 

ــر زمیــن بگــذار.« ــار را ب گفــت: »ای وردان! ب ــاز  ــار بربنــد.« و ســپس ب گفــت: »ای وردان! ب

گـر بخواهـی، تو را  کـه ا ی گفـت: »ای ابوعبـداهّلل! پریشـان گوی شـده ای. بـدان  وردان بـه و

گفـت: »دنیـا و آخـرت  گفـت: »وای بـر تـو! بگـو.«  کـه در درونـت چـه می گـذرد.«  خبـر می دهـم 

در قلـب تـو  بـه نبـرد برخاسـته اند. بـا خـود می گویـی: ›بـا علـی آخـرت اسـت، اّما دنیا نیسـت؛ 

یـه دنیـا هسـت، اّمـا آخرت نیسـت؛ و در دنیا  و در آخـرت، دنیـا جبـران خواهـد شـد. و بـا معاو

آخرت جبران نمی شود.‹ و تو میان آن دو سرگردانی.«

عمـرو گفـت: »بـه خـدا سـوگند! خطـا نگفتـی. پـس ای وردان! رأی تو چیسـت؟« گفت: 

گـر دینـداران پیـروز گردنـد، تـو در پناه دین ایشـان  کـه در خانـه ات بمانـی. ا »رأی مـن آن اسـت 
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کنـون ]ایـن  گفـت: »ا گـر دنیـاداران پیـروزی یابنـد، از تـو بی نیـاز نیسـتند.«  زندگـی می کنـی؛ و ا

یافته انـد؟«  یـه را در کـه دیگـر مـردم عـرب رهسـپاری مـن بـه سـوی معاو سـخن را می گویـی[ 

کـه چنیـن می سـرود: سـپس بـار بربسـت و راهـی شـد، حـال آن 
شگفتا از وردان و زیرکی اش! به جانت سوگند! وردان آن چه را که در دل داشتم، آشکار ساخت.

کـه دنیـا بـه مـن روی آورد، مـن نیـز از روی حـرص و آز نفسـم بـه سـوی آن روی نهـادم؛  آن گاه 

کـه در سرشـت آدمـی، سسـتی ]در برابـر هوس هـا[ نهفتـه اسـت. چـرا 

]همچنان حیرانم![ یک دل و جان، مرا به عّفت و پرهیزگاری می خواند؛ و حرص دل و جانی 

کاه تن می دهد. گرسنه باشد، حّتی به خوردن  گر سخت  دیگر را دگرگون می سازد. و انسان ا

کـــه دنیایـــی همـــراه آن باشـــد؛ اّمـــا معاویـــه دارای  نـــزد علـــی دیـــن خالـــص و نـــاب اســـت، بـــی آن 

ُملک و دنیا است.

گاهانـه دنیـا را برگزیـدم، بی آن که بـرای این انتخاب، حّجت  و مـن از روی طمـع ]سـرانجام[ آ

و برهانی داشـته باشم.

کـــه ایـــن راه چـــه خطرهـــا در بـــر دارد! و بـــه روشـــنی آن خطرهـــا را می بینـــم؛  و نیـــک می دانـــم 

ــا دارد. ــا و جلوه هـ ــم رنگ هـ ــم، در دلـ ــه می خواهـ ــه آن چـ کـ ــان  همچنـ

 ]آری؛ ایـــن خطرهـــا را می بینـــم[ اّمـــا دل و جانـــم زندگانـــی بـــا آبـــرو ]و نـــام آوری[ را دوســـت دارد؛ 

و هیچ انسانی از زندگانی همراه با خواری، خشنود نیست.

ــرد  ــوا[ می میـ ــان ]ماجرجـ ــده اســـت. انسـ ــتباه نشـ ــار اشـ ــرو! دچـ ــان پـــدرش، عمـ ــه جـ ــوگند بـ  سـ

و خواب آلود هم خواب آلود است.

یـه بـه خـود را دانسـت؛ پـس او را از خـود  یـه درآمـد و نیـاز معاو آن گاه، رفـت تـا نـزد معاو

یه درآمد،  یـد. چون عمرو نـزد معاو دور نـگاه داشـت. و هـر یـک از آن دو، بـا دیگـری نیرنـگ ورز

کـس را  کـه هیـچ  گفـت: »ای ابوعبـداهّلل! در ایـن شـب سـه خبـر بـه مـا رسـیده اسـت  یـه  معاو

گفـت: »ایـن  گفـت: »آن خبرهـا چیسـت؟«  راِه پای نهـادن در آن و برون رفـت از آن نیسـت.« 

یفـه زنـدان مصـر را درهـم شکسـته و با یارانـش بیرون شـده و او از 
َ

کـه محّمـد بـن ابی ُحذ اسـت 

ی نهاده تا بر شـام چیره  آفـات ایـن دیـن اسـت. نیـز قیصـر با سـپاهی از رومیان به سـوی مـن رو

گـردد.« گـردد. و نیـز علـی در کوفـه فـرود آمـده تـا بـرای حرکـت بـه سـوی مـا آماده 
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یفـه: برای تو 
َ

عمـرو گفـت: »هیـچ یـک از این هـا کـه گفتـی، بزرگ نیسـت. اّما ابـن ابی ُحذ

کسـانی هماننـد خـود بیـرون شـده،  کـه همـراه  کـه بـه سـوی ایـن مـرد  گـران نیسـت  دشـوار و 

یانی به تو نرسـد. و اّما  گر بگریزد نیز ز سـپاهی سـواره بفرسـتی تا او را بکشـند یا نزد تو آورند؛ و ا

ی هدیـه نمـا و از  قیصـر: شـماری از پسـرکان و دختـرکان رومـی و ظرف هـای طـال و نقـره را بـه و

کـرد. و اّمـا علـی: پـس به خدا سـوگند! ای  کـه زود اجابـت خواهـد  کـن؛  او درخواسـت سـازش 

کـه می پنـداری. مـردم عـرب در هیـچ صفتـی تـو و او را برابـر نمی داننـد.  یـه چنـان نیسـت  معاو

کـه هیـچ یک از قریش را نیسـت؛ و شایسـتۀ موقعّیتی اسـت  او را از جنـگاوری بهـره ای اسـت 

ی ستم روا داری.« که به و که در آن است، مگر آن 

یـه گفـت: »ای ابوعبداهّلل! من تو را بـه جهاد با این  در گزارشـی دیگـر آمـده اسـت کـه معاو

کـه از فرمـان پـروردگارش سـرپیچید و خلیفـه را کشـت و آشـوب برانگیخت   مـرد فرامی خوانـم 

گفـت: »بـه جهـاد بـا چـه  گسسـت و پیونـد خویشـاوندی را بریـد.« عمـرو  و وحـدت اّمـت را 

یـه! بـه خـدا سـوگند! تـو و علـی  گفـت: »ای معاو گفـت: »بـه جهـاد بـا علـی.« عمـرو  کـس؟« 

نـه  و  پیشـینه اش  نـه  و  اسـت  او  نـه هجـرت  را  تـو  نیسـتید.  یـک شـتر  بـاِر  لنگـۀ  دو  هماننـد 

بـا ایـن  نـه فقـه و دانشـش. بـه خـدا سـوگند! او را  بـا پیامبـر و نـه جهـادش و  همنشـینی اش 

اوصـاف، قلمـرو و مـرزی اسـت و بهـره و نصیبـی خـاص دارد و خداونـد بـه نیکـی او را آزمـوده 

کـه می دانـی این  گـر در نبـرد بـا او بـا تـو همراهـی کنـم، مـرا چـه می دهـی؛ حـال آن  اسـت. پـس ا

گفـت:  گفـت: »در اختیـار تـو اسـت.« عمـرو  یـه  گـران اسـت؟« معاو کار چـه انـدازه پرخطـر و 

کـرد. ی درنـگ  یـه در پذیـرش سـخن و »حکومـت مصـر، روزِی مـن بـاد.« معاو

کـه مـردم  گفـت: »مـرا خـوش نمی آیـد  ی  یـه بـه و کـه معاو گزارشـی دیگـر آمـده اسـت  در 

کـه در این دین جز بـه نّیت دنیا وارد نشـده ای.« عمرو گفت:  عـرب در بـارۀ تـو چنیـن بگوینـد 

کنـم و بفریبـم، چنیـن  را امیـدوار  تـو  گـر می خواسـتم  ا گفـت: »همانـا  یـه  گـذار.«1 معاو »مـرا وا

کسـی چـون مـن فریفتـه نمی شـود. هرآینـه  می کـردم.« عمـرو پاسـخ داد: »نـه؛ بـه خـدا سـوگند! 

گذشت. کتاب )ص١٢6(  گفتار در همین  1. توضیح این 
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یـه گفـت: »سـرت را بـه مـن نزدیک کـن تا با تو سـّری بگویم.«  مـن زیرک تـر از ایـن هسـتم.« معاو

گزیـد  بـه دنـدان  را  او  گـوش  یـه  گویـد. معاو راز  او  بـا  تـا  ی نزدیـک نمـود  بـه و را   عمـرو سـرش 

کسی جز من و تو در این مکان هست؟« عمرو چنین سرود: گفت: »این نیرنگی بود. آیا  و 
کـه در برابـر آن، بـه دنیـا هـم دسـت نیابـم.  ای معاویـه! مـن دینـم را ]رایـگان[ بـه تـو نمی دهـم 

کـه چگونـه رفتـار خواهـی کرد! پـس بنگـر 

گـر مصـر را بـه من ببخشـی، چه سـودای پر سـودی بـرای تو خواهد بود؛ که بـا آن، پیری  پـس ا
را بـرای خـود خریـده ای که هم زیان تواند رسـاند و هم سـود.1

کـه  می گیـرم  حالـی  در  می بخشـی،  مـن  بـه  را  چـه  آن  نیسـتند.  یکسـان  و  برابـر  دنیـا  و  دیـن 

آیـد. فـرود  سـرم  بـر  سـو  همـه  از  مالمـت  تازیانه هـای 

و لیکن من چشم فرومی بندم و خود را می فریبم. و فریبکار ]چه بسا[ فریفته شود!

گـر در آنهـا  کـه موجـب نیرومنـدی ُملـک و دولـت تـو اسـت. و ا و پیشـنهادهایی بـه تـو می دهـم 

کنـم و بلغـزم، خـود نیـز بـر زمیـن خواهـم خـورد. اشـتباه 

کـه عطـای فراوانـی نیسـت، اّمـا مـن از  تـو ]فرمانروایـی[ مصـر را از مـن دریـغ مـی داری؛ حـال آن 

دیربـاز شـیفتۀ آن دریغ داشـته شـده بـوده ام.

که مصر همانند عراق است؟« گفت:  سپس معاویه گفت: »ای ابوعبداهّلل! آیا نمی دانی 

»آری. اّما جز این نیست که آن نیز هنگامی از آِن من گردد که از آِن تو شود؛ و آن گاه از آِن تو شود 

که در عراق بر علی چیره گردی که مردمش فرمانبری خود از علی را به وی اعالن نموده اند.«

کـه بـه  گفـت: »آیـا خشـنود نیسـتی  یـه  آن گاه، ُعْتَبـة بـن ابی سـفیان وارد شـد و بـه معاو

بهـای مصـر، عمـرو را بخـری، در صورتـی کـه مصـر یکسـره و خالـص از آِن تـو گـردد، بـدان امید 

یـه گفـت: »ای ُعْتَبه! امشـب را نزد مـا بمان.« چون  کـه در مـورد شـام، مغلـوب نگـردی؟« معاو

یـه را بشـنواند، چنیـن خوانـد: کـه معاو تیرگـی شـب فرارسـید، ُعْتَبـه بـا صـدای بلنـد، چنـدان 
گرفتـه نشـده و بـه اهتـزاز درنیامـده اسـت! تـو  کـه هنـوز بـه دسـت  ای دریغ کننـدۀ شمشـیری 

داده ای! لـم  و ظریـف  ابریشـمین  بالش هـای  بـر  ]بی خیـال[ 

1. این دو بیت در عیون األخبار ابن قتیبه )١٨١/١( آمده است.
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کـه هنـوز دو پسـتانش دوشـیده و پشـمش چیـده نشـده اسـت  بـره ای را می مانـی  کنـون  ا  تـو 

]و در نیمۀ راه خالفتی[.

کـه هنـوز بـه دسـت نیامـده،  کـه عمـر دینـش را در برابـر دنیایـی  مصـر را بـه عمـرو ببخـش؛ چـرا 

گذاشـته اسـت. وا

کـه دوشـیده نشـود  ای خیردیـده! از شـیرش، دوشـش نخسـتین ]و نقـد[ را بازگیـر و آن شـیری 

و مایۀ فربهی است، از اندیشه ات دور ساز.

بـا شـتاب، دامن کشـان، راه نخسـت ]= بخشـیدن مصـر بـه عمـرو و یاری گرفتـن از وی[ را در 

که ]همکاری[ عمرو غنیمت شمردنی است. گیر و آن را غنیمت شمار!  پیش 

کـه  کسـی اسـت  کـه مصـر از آن  مصـر را بـه او ببخـش و هم سـنگ آن را نیـز بـر آن بیفـزا؛ چـرا 

گـردد. بتوانـد قدرتمنـد باشـد و پیـروز 

کـه دچار لرز شـده  حـرص و سـرگردانی ]و تردیـد[ در مـورد مصـر را دور افکـن و بـرای سـرمازده ای 

اسـت )= عمرو( آتشـی برافروز!

کـه ناتـوان باشـد، در دسـت یابی بـه آن،  مصـر یـا از آِن علـی خواهـد بـود یـا از آِن مـا؛ و امـروز آن 

مغلـوب خواهد شـد.

چون معاویه سـخن ُعْتَبه را شـنید، عمرو را فراخواند و حکومت مصر را به وی بخشـید. 

عمـرو بـه او گفـت: »آیـا خداونـد بـه ایـن مطلـب، بـرای مـن بـر تـو گـواه اسـت؟« معاویـه گفـت: 

»آری! خداونـد بـرای تـو بـه ایـن مطلـب بر من گواه اسـت، البّتـه اگر خدا کوفه را بر ما بگشـاید.« 

عمـرو گفـت: »بـر آن چـه گفتیـم، خداوند نگاهبان اسـت.«

گفت:  کردی؟«  گفتند: »چه  یه بیرون آمد، دو پسرش به او  که عمرو از نزد معاو آن گاه 

گفتند: »در قلمرو حکومت عرب، مصر را چه بها باشد؟«  »حکومت مصر را به ما بخشید.« 

گر حکومت مصر شما را سیر نکند، خداوند هرگز سیرتان نکناد!« گفت: »ا

معاویه نوشت که این شرط موجب نقض فرمانبری نخواهد بود. عمرو نیز نوشت که فرمانبری 

موجب نقض آن شرط نخواهد گشت. بدین سان، هر یک از آن دو با دیگری نیرنگ ورزید.

د: ٢٢١/١؛ شرح نهج  غة و االدب ُمَبّرَ
ّ
)وقعة صّفین ابن ُمزاِحم: ص٢٠-٢4 ]ص٣4-4٠[؛ الکامل فی الل
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]١٨4/٢-١٨6[؛   ١6١-٣6١/٢ یعقوبی:  یخ  تار ]6١/٢-6٧[؛   ١٣-١٣٨6/١ ابن ابی الحدید:  تألیف  البالغه 

کتاب الکامل: ١٠٨/٣ ]مج٢/ج٢١٠/٣[؛ قصص العرب: ٣6٢/٢ ]٢6٨/٢[( رغبة اآلمل من 

١5.عّماربنیاسروعمرو

عّمـار بـن یاسـر  و عمـرو بـن عـاص در نبـرد صّفیـن، در اردوگاهـی بـا هم گردآمدنـد. عّمار 

ی بودنـد، حمایـل شمشیرهاشـان را بـر خـود پیچیدنـد. عمـرو بـن عـاص  کـه بـا و کسـانی  و 

کت بـاش. تـو  گفـت: »سـا کـه معبـودی جـز خداونـد نیسـت.« عّمـار  گفـت: »گواهـی می دهـم 

کـردی؛ و مـا از تـو بـه آن سـزاوارتریم.  ایـن سـخن را هـم در روزگار محّمـد و هـم پـس از آن، رهـا 

کـه سـخن مـا به صورت اقامۀ دعوا باشـد، حّق ما باطل تـو را کنار خواهد زد؛  گـر خواهـی   پـس ا

گـر خواهی ]به نحو  گـر خواهـی بـه گونـۀ خطابـه باشـد، ما به سـخن راسـتین از تو داناتریم؛ و ا و ا

که میان ما و تو جدایی  کنم  گاه  کلمه ای آ کوتاه و تک گویی باشـد،[ تو را به  بیان جمله های 

گواهـی دهـی  یـان خـود  کفـرت را اثبـات نمایـد و بـا آن، بـه ز  افکَنـد و پیـش از برخاسـتنت 

کنی.« و نتوانی مرا تکذیب 

ی آمـدم  گفـت: »ای ابویقظـان! مـن بـرای ایـن چیزهـا نیامـدم؛ بلکـه تنهـا از آن رو عمـرو 

کـه دیـدم در ایـن سـپاه، بیـش از همـه از تـو فرمـان می برنـد. خـدا را به یـاد تو مـی آورم که صالح 

کار ترغیبشـان نمایـی. پـس چـرا بـا مـا  کنـی و بـه ایـن  اینـان را برگیـری و خونشـان را حفـظ 

یـم و هماننـد  می جنگیـد؟ آیـا مـا یـک خـدای را نمی پرسـتیم و رو بـه قبلـۀ شـما نمـاز نمی گزار

یـم؟« کتـاب شـما را نمی خوانیـم و بـه پیامبـر شـما ایمـان ندار شـما دعـا نمی کنیـم و 

که این سـخن را از دهان تو بیرون آورد. همانا  گفت: »سـپاس خداوندی را اسـت  عّمار 

این هـا از آِن مـن و یـاران مـن اسـت: قبله، دیـن، عبادت خداوند بخشـنده، پیامبر، و کتاب. 

کـه  کـه تـو را بـه اقـرار واداشـت  این هـا از آِن تـو و یارانـت نیسـت. سـپاس خداونـدی را اسـت 

کـه خـود نمی دانـی آیـا  گمراه گـر قـرار داد  گمـراه  این هـا از آِن مـا اسـت، نـه تـو و یارانـت؛ و تـو را 

کـه چـرا بـا تـو و یارانـت  کـور سـاخت. بـه زودی می گویمـت  گمـراه؛ و تـو را  هدایت یافتـه ای یـا 
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کـردم. و  کـه بـا پیمان شـکنان بجنگـم؛ و مـن چنیـن  می جنگـم. رسـول خدا بـه مـن فرمـان داد 

از دین بیرون شـدگان:  اّمـا  و  آنـان شـمایید.  و  بـا ستم پیشـگان بجنگـم؛  کـه  داد  فرمانـم  نیـز 

کـه رسـول خدا  نمی دانـم بـه نبـرد بـا ایشـان خواهـم رسـید یـا نـه! ای دنبال بریـده! آیـا نمی دانـی 

ی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت. بارخدایـا! دوسـت  کـه مـن بـر و بـه علـی فرمـود: ›هـر 

که را با او دشـمنی  کند؛ و دشـمن شـمار هر  که او را دوسـت بدارد و یاری  کن هر  بدار و یاری 

ی، هسـتم ]و آنـان مـوالی  ورزد.‹؟ مـن دوسـتار و پیـرو خداونـد و رسـولش و علـی، پـس از و

منند[؛ اّما تو موالیی نداری.«

عمـرو بـه او گفـت: »ای ابویقظـان! چـرا مـرا دشـنام می دهی، حال آن که من تو را دشـنام 

کنـون حّتـی  کـه تا گفـت: »مـرا بـا چـه چیـز دشـنام دهـی؟ آیـا می توانـی بگویـی  ندهـم؟« عّمـار 

کـرده ام؟« عمـرو گفـت: »تـو را مایه هـای دشـنامی جـز این  یـک روز خـدا و رسـولش را نافرمانـی 

کـه خـدا او را بزرگـی بخشـد. مـن فرورتبـه بـودم  کسـی اسـت  گفـت: »بزرگـوار   اسـت.« عّمـار 

کـرد؛ ناتـوان بـودم و خداونـد توانـم بخشـید؛  و خداونـد باالیـم بـرد؛ بـرده بـودم و خداونـد آزادم 

فقیـر بـودم و خداونـد بی نیـازی ام داد.« عمـرو گفـت: »در بـارۀ قتـل عثمـان چه می اندیشـی؟« 

کـه دِر هـر بـدی را بـر شـما گشـود.« عمـرو گفـت: »پـس علـی او را کشـت.« عّمار  گفـت: »او بـود 

ص١٧6  ابن ُمزاِحـم:  صّفیـن  )کتـاب  کشـت.«  را  او  علـی،  پـروردگار  خداونـد،  »بلکـه  گفـت: 

]ص٣٣٧[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: ٣٧٣/٢ ]٢١/٨[(

نصـر ]بـن ُمزاِحـم[ )وقعـة صّفیـن: ص١65 ]ص٣٢٠[( در حدیثـی روایت نموده اسـت که چون 

در صّفیـن، عّمـار بـن یاسـر _ رحمـه اهلل _ به عمرو بن عاص نزدیک شـد، گفـت: »ای عمرو! دینت 

را بـه مصـر فروختـی. نابـود گردی! دیرگاهی اسـت که اسـالم را کج و ناراسـت می خواهی.«

کـرده و ایـن  ّمـه: ص5٣ ]ص٩٢[( روایـت 
ُ
ایـن را سـبط ابن جـوزی حنفـی )تذکـرة خـواّص األ

کـه فرزند دشـمن  جملـه را در ادامـه آورده اسـت: »بـه خـدا سـوگند! قصـد تـو و آن دشـمن خـدا 

یختن بـه خـون عثمـان، چیـزی جـز دنیـا نیسـت.« خـدا اسـت، از دسـت آو
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١6.ابونوحِحْمَیریوعمرو

ابونـوح ِحْمَیـری کالعـی در نبـرد صّفیـن، همـراه ذو الـکالع نزد عمرو بن عـاص آمد که در 

گرفتـه بودنـد. عبـداهّلل بـن عمـر1 مـردم را بـه جنـگ  یـه بـود و پیرامونـش را مـردم  حضـور معاو

گـروه ایسـتادند، ذوالکالع به عمرو گفـت: »ای ابوعبداهّلل!  تشـویق می کـرد. چـون آن دو نـزد آن 

کـه از عّمـار بـن یاسـر خبـرت  آیـا می خواهـی مـردی خیراندیـش و خردمنـد و دلسـوز را ببینـی 

دهـد و بـه تـو دروغ نگویـد؟« عمـرو گفـت: »او کیسـت؟« ذوالـکالع گفـت: »همین پسـرعموی 

مـن از اهالـی کوفـه اسـت.« عمـرو گفـت: »مـن بـر تـو نشـانۀ ابوتـراب را می بینم.« ابونـوح گفت: 

»بـر مـن نشـانۀ محّمـد؟ص؟ و یـاران او اسـت؛ و بـر تـو نشـانۀ ابوجهـل و فرعـون.« )وقعـة صّفیـن: 

ص١٧4 ]ص٣٣4[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید ]١٨/٨[(

١٧.ابواألسوددؤلیوعمرو

ط یافتـه بـود، 
ّ
پـس از کشـته شـدن علـی؟ضر؟، آن گاه کـه معاویـه بـر همـۀ سـرزمین ها تسـل

ابواألسـود دؤلـی2 نـزد وی آمـد. معاویـه او را نزدیک خود نشـاند و پاداشـی بزرگ بـه وی داد. عمرو 

بـن عـاص بـه وی حسـادت ورزیـد و نـزد معاویـه آمـد و در زمانـی کـه هنـگام باریافتن نبـود، اجازۀ 

ورود خواسـت. معاویـه بـه او اجـازه داد و گفـت: »ای ابوعبـداهّلل! چه چیز سـبب شـد که پیش از 

وقـت باریابـی، نـزد مـا آیـی؟« گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! بـه سـبب چیـزی نـزد تـو آمـده ام کـه مرا 

دردمنـد کـرده و خـواب از چشـمم ربـوده و خشـمگینم سـاخته اسـت. همچنیـن ایـن از سـر 

»ای  گفـت:  چیسـت؟«  آن  عمـرو!  »ای  گفـت:  اسـت.«  امیرالمؤمنیـن  بـرای  دلسـوزی 

امیرالمؤمنیـن! همانـا ابواألسـود مـردی اسـت زبـان آور و دارای عقـل و ادب. کیسـت کـه همانند 

بـه  نـام علـی را رواج داده و کیـن ورزی  یـاد و  تـو،  نـام آور باشـد؟ او در سـرزمین  او در سـخنوری 

1. در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد چنیـن آمده اسـت؛ اّما در کتاب وقعة صّفین، »عبـداهّلل بن عمرو« گزارش 
شـده اسـت. صحیح نیز همین اسـت، زیرا عبداهّلل بن عمر در صّفین حضور نداشـت. )غ.( نیز ممکن اسـت عبیداهّلل 

بن عمر مقصود باشـد. )ن.(

که در ٨5 سالگی در سال 6٩ درگذشت. 2. وی ظالم بن عمرو، تابعی بزرگ، است 
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دشـمنان او را ترویـج نمـوده اسـت. مـن بـر تـو بیمناکـم کـه در ایـن کار چنـدان سسـتی کنـی تـا 

 گریبانـت را بگیـرد. رأی مـن آن اسـت کـه او را فراخوانـی و پـروا دهـی و بترسـانی و امتحـان کنـی 

و بیازمایـی. از ایـن کار، بـه یکـی از ایـن دو نتیجـه دسـت خواهـی یافـت: یـا چهـرۀ خـود را بـه تـو 

نشـان خواهـد داد و اعتقـادش را درخواهـی یافـت؛ و یـا روی در رویـت، آن چـه را کـه بـاور نـدارد، 

بـه تـو خواهـد گفـت. ایـن از وی بازگـو خواهـد شـد و بـه خواسـت خـدای تعالـی، در آن فرجـام 

نیکـی بـرای تـو اسـت.« معاویـه بـه وی گفـت: »بـه خـدا سـوگند! مـن مـردی هسـتم کـه کـم پیش 

آمـده کـه اندیشـۀ خـود را بـه سـبب رأی مـردی فروگـذارم، مگـر آن که یکـی از ایـن فرجام ها پیش 

آمـد: یـا آن چـه ناخوشـایند بـود، دیـدم و یـا ایـن و آن فرجـام را. اّمـا اگر او را فراخوانم و از وی سـؤال 

کنـم و او از پـِس جـواب مـن برآیـد، دیگـر نمی توانـم در برابـرش کاری انجـام دهـم و بـه سـبب 

آگاهی ام از قصد وی، از خشـم لبریز خواهم شـد. کار درسـت در بارۀ وی آن اسـت که آن چه به 

ظاهر می گوید، پذیرفته گردد. روا نیسـت که سـینۀ او را بگشـاییم. پس آن چه را جز این اسـت، 

بـه سـویی می افکنیـم.« عمـرو گفـت: »مـن در روِز بـر نیزه کـردن قرآن هـا در صّفیـن، مصاحـب ]و 

مشـاور[ تـو بـودم و ]درسـتِی[ اندیشـۀ مـرا دریافتـی. مخالفـت با نظر و پیشـنهاد خویـش را به خیر 

تو نمی دانم. پس او را فرابخوان و بستر ناتوانی مگستر تا آن را پایمال یابی.«

از  پس  معاویه  شد.  آن ها  سومیِن  و  آمد  معاویه  نزد  او  فراخواند.  را  ابواألسود  معاویه 

گفت: »ای ابواألسود! من و عمرو در خلوت، در بارۀ یاران محّمد؟ص؟  خوشامدگویی به وی، 

گفت: »ای امیرالمؤمنین! آن  مناقشه داشتیم. دوست می دارم با نظر تو به یقین دست یابم.« 

رسول خدا؟ص؟  نزد  اصحاب  از  یک  کدام  ابواألسود!  »ای  گفت:  بپرس.«  می خواهی  را  چه 

دوست داشتنی تر بود؟« گفت: »آن کس که بیش از همه رسول خدا؟ص؟ را دوست می داشت و 

با جان خویش از او حراست می نمود.« معاویه به عمرو نگریست و سرش را تکان داد. سپس 

سؤال خویش را ادامه داد و گفت: »ای ابواألسود! کدام یک از ایشان نزد تو  برتر  بود؟« گفت: »آن 

ک بود.« معاویه بر عمرو  کس که بیش از همه تقوای پروردگارش را پیشه می کرد و بر دینش بیمنا

خشم گرفت و گفت: »ای ابواألسود! کدام یک از ایشان داناتر بود؟« گفت: »آن کس که زبانش 
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آنان  از  کس  کدام  ابواألسود!  گفت: »ای  گویاتر؛ و سخنش روشن تر بود.«  به سخن درست، 

که بیش تر آزموده شده و رنج برده و در رویارویی ]با دشمن[ شکیباتر  گفت: »آن  دلیرتر بود؟« 

بود.« گفت: »پیامبر به کدام یک بیش از همه اطمینان داشت؟« گفت: »آن کس که او را پس 

از خویش وصّی قرار داد.« گفت: »کدام یک از ایشان دوست راستین پیامبر؟ص؟ بود؟« گفت: 

»نخستین کس از ایشان که دعوت او را تصدیق نمود.«

آیـا می توانـی هیـچ یـک از  گفـت: »خدایـت خیـر ندهـد!  کـرد و  ی  بـه عمـرو رو یـه  معاو

کنـی؟« رد  را  ی  سـخنان و

آیا  کجا دچار این رنج و سختی شده ای.  که از  گفت: »من، خود، دانستم  ابواألسود 

گفت: »آری؛ آن چه را در نظر داری بگو.«  که در بارۀ او سخنی بگویم؟«  رخصت می دهی 

که در شعری رسول خدا؟ص؟ را  کس است  که می بینی، همان  گفت: »ای امیرالمؤمنین! این 

گفتن نتوانم؛ پس عمرو را به ازای هر  هجو نمود و ایشان؟ص؟ فرمود: ›بارخدایا! من نیک شعر 

ی به رستگاری دست یابد یا به نفعی  که و گمان داری  بیت لعنتی فرست.‹ آیا پس از این، 

که  گزیده نشد، سزاوار است  که جز با قرعه نسبش شناخته و  رسد؟ به خدا سوگند! مردی 

خواری  با  و  کند  بیچارگی  و  ت 
ّ
ذل احساس  و  باشد  ناتوان  قلبش  و  ُکند   زبانش 

گفتن دارای اندیشه  و پستی همراه باشد؛ در آن چه میان مردان است، راه نیابد و در سخن 

گویند، گوش فرادهد و چون بزرگان برخیزند، همانند سگان  گر مردان سخن   و تأّمل نباشد؛ ا

گناه بزرگش، ]چاپلوسانه[ ُدم خویش را تکان دهد1؛ در  بر مقعد خود فروبنشیند و به سبب 

شوکت بزرگان نظر نکند و با ایشان به ستیز برنخیزد؛ با این حیای اندک، همواره در تیرگِی 

شدید به سر َبَرد؛ با مردم به فریب و نیرنگ رفتار نماید؛ و فریب و نیرنگ در آتش جای دارد.«

گر به  ا و ناچیزی.  تو خوار  گفت: »ای مرد اهل بنی دؤل! به خدا سوگند! همانا  عمرو 

کنانه نسبت نداشتی، همچون باِز شکاری تو را درمی ربودم؛ اّما تو از ایشان بلندی و شوکت 

کر )6٠6/٨( چنیـن آمـده: »متعیـص لدینـه لعظیـم دینـه.« و در مختصـر تاریخ دمشـق  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا 1. در تار
َنبـه لعظیـم ذنبـه.«  درج شـده اسـت. )غ.( عبـارت نخسـت، معنـای روشـنی نـدارد. از ایـن رو 

َ
)٢٢١/١١( »مبصبـص بذ

کـه گویـا همـان درسـت باشـد. )ن.( عبـارت دوم را ترجمـه کردیـم 
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گران خواهد شد. به خدا سوگند!  که بر تو باری  گویا یافته ای  می یابی. با این حال، زبانی 

کنون دشمن تریِن مردم با امیرالمؤمنین بوده ای و هستی و هیچ  هرآینه تو هم در گذشته و هم ا

ی دشمن نبوده ای. همانا تو دوستار دشمن اویی و با دوستش  گاه همچون این لحظه با و

ی سخن مرا بپذیرد، زبان تو را خواهد برید  گر و  دشمنی می ورزی و بر او فتنه برمی انگیزی. ا

و شیطانت را از سرت بیرون خواهد کشید؛ که تو همان دشمن او هستی که سر خم نموده ای، 

همچون افعِی نر که در پای درخت، سر روی سینه خم کرده باشد.«

کشــیدی  گفــت: »ای ابواألســود! زه را تــا پایــان  گشــود و  یــه لــب بــه ســخن  پــس معاو

کمــان  ــد،  ــه بای ک ــو چنــان  گفــت: »ت ــه عمــرو  ــی ننهــادی.« ســپس ب ــرای آشــتی باق و جایــی ب

کــرد و ســتم رانــد؛  کــه آغــاز  نکشــیدی و بــه آن چــه می خواســتی دســت نیافتــی. البّتــه او بــود 

کــه تجــاوز نمایــد، ظالم تــر اســت؛ و نفــر ســوم ]کــه مــن باشــم[ شــکیباتر اســت. پــس از ایــن  و آن 

کــه از مجلــس رانــده شــده باشــید، برخیزیــد.«  کنیــد و بــی  آن  ی  ســخن بــه ســخنی دیگــر رو

که می گفت: عمرو برخاست، در حالی 
گذشـته اند، پیشـی  کـه  روز گارانـی  از ]همـه حّتـی[ مردمـان  ابواألسـود  زندگانـی ام!  بـه  سـوگند 

گرفتـه و نهفتـه اسـت. کـه در دل و جانـش جـای  گرفـت، بـه سـبب دورویـی و خیانتـی 

که چنین می گفت: ابواألسود نیز برخاست، حال آن 
گـرگ چگونـه توانـد بـه شـیر بیشـه دسـت یابـد  کـرده اسـت! و  کـه عمـرو آهنـگ شـیر بیشـه را   اال 

گردد؟ و بر وی چیره 

یخ دمشق: 221/11[( کر: ١٠4/٧-١٠6 ]606/8: مختصر تار یخ مدینة دمشق ابن عسا )تار

ابوجعفروزید گفتار .١٨

یه از عمرو بن عاص خواست  ید بن حسن گفته اند که در نبرد صّفین، معاو ابوجعفر و ز

گر خداوند پسـر ابوطالب  که ا ی گفت: »مشـروط به این  تا لشـکر شـامیان را بیاراید. عمرو به و

یه  را بکشـد و ایـن سـرزمین ها بـه تسـخیر تـو درآیـد، آن چـه مـن برگزینـم، از آِن مـن باشـد!« معاو

 گفـت: »مگـر حکومـت مصـر برگزیـدۀ تـو نیسـت؟« گفـت: »آیـا مصـر در ازای بهشـت توانـد بـود 
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231 4.عمروبنعاص

که از آنان سبک نشود و ایشان  و ]خشنودی از[ کشتن پسر ابوطالب بهای عذاب آتش است 

گر پسر ابوطالب کشته شود،  یه گفت: »ای ابوعبداهّلل! ا در آن ]از رهایی[ نومید باشند؟« معاو

آن چه که برگزینی، از آِن تو خواهد بود. آهسـته سـخن بگوی تا شـامیان سـخنت را نشـنوند.« 

گـروه شـامیان! صفـوف خـود را بیاراییـد و سـرهای خویـش را به  عمـرو بـه شـامیان گفـت: »ای 

کـه معبـود شـما اسـت، یـاری جوییـد و بـا دشـمن خـدا  ید و از خداونـد   پروردگارتـان بسـپار

کنـد. نابـود  و  را بکشـد  آنـان  کـه خداونـد  را بکشـید؛  ایشـان  و  کنیـد   و دشـمن خـود جهـاد 

کـه خواهـد، میـراث دهـد؛  کـه همانـا زمیـن از آِن خـدا اسـت و آن را بـه هـر یـک از بندگانـش   ›و شـکیبا باشـید؛ 

کار از آِن تقواپیشگان است.‹ ]اعراف/١٢٨[« و فرجاِم 

)وقعة صّفین ابن ُمزاِحم: ص١٢٣ ]ص٢٣٧[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید ]5/١٨٩[(

کـه اندک مایگـی ایـن مـرد در دینـش را نشـان می دهـد؛  گفتـاری اسـت  ایـن بزرگ تریـن 

ی حـّق امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را می شـناخته و بـه عاقبـت دشـمنان  کـه و زیـرا حکایـت از آن دارد 

گاه بوده و با این حال، مردم را به نبرد با او تشـویق می نموده و در نظرشـان باطل را حق  ی آ و

ی به اجتهاد  کـه به بهانۀ عمـل و جلـوه مـی داده اسـت؛ و همین ردکنندۀ سـخن کسـی اسـت 

ی را بی گنـاه جلـوه می دهـد. کـردن عدالـت او، و خویـش یـا بـا دسـتاویز 

١٩.عمرووبرادرزادهاش

کـه از مصـر نـزد  عمـرو بـن عـاص را بـرادرزاده ای1 هوشـیار و زیـرک از مـردم بنی سـهم بـود 

کـه بـه چـه اندیشـه در میـان قریـش  گفـت: »ای عمـرو! آیـا بـه مـن نمی گویـی  ی آمـد و بـه او  و

زندگـی می کنـی؟ دیـن خـود را دادی و دنیـای کسـی دیگـر را طلـب نمودی! آیـا گمان می کنی 

بـه  را  زنـده اسـت مصـر  کـه علـی  تـا هنگامـی  کشـندگان عثمـان هسـتند،  کـه  کـه مصریـان 

گیـرد، آن را بـا  یـه قـرار  گـر هـم مصـر در اختیـار معاو کـه ا گمـان می کنـی  یـه می سـپارند؟ و  معاو

که در آن نامه2 نوشته است، از تو بازنمی ستاند؟« همان جمله ای 

1. در شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید، »عموزاده« آمده است.

ی قرار داد. که معاویه برای عمرو بن عاص نوشت و حکومت مصر را دستاورد و 2. مراد، همان نامه ای است 
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کار از آِن خدا است، نه علی و معاویه.« آن جوان پاسخ داد: عمرو گفت: »برادرزادۀ من! 
گرفتار آمده است. که[ عمرو در دام زیرک نیرنگ باز همۀ سرزمین ها  ای هند بنی زیاد! ]بدان 

کـه بـس ژرف اسـت و همـگان از مکـر  گرفتـار یـک چشـمی از فرزنـدان عبدشـمس شـده   عمـرو 
کند.1 و حیله اش بیمنا

کـه عقـل در آن حیـران می مانـد؛ نیرنگ هایـی آراسـته و زیبـا که دل ها  او را نیرنگ هایـی اسـت 

را می ربایـد.

که فریادگر، حیله گرِی آن را فریاد می زند. که به عمرو نگاشت، شرطی قرار داد  در نامه ای 

البتـه عمـرو هـم در نامـه شـرطی از روی نیرنـگ علیـه او آورد. هـر دو مـرد چـون مـاِر تـه دّره 

هسـتند. ک[  ]خطرنـا

اال ای عمرو! مصر را به دست نیاوردی و امروز ]در این سودا[ به راه هدایت نگرویدی.

کار در شمار بدترین بندگان خدا هستی. و از روی خسران، دین را به دنیا فروختی و تو با این 

کشـیدن بـر  کـم سـود اندکـی داشـتی؛ ولـی دسـت  گرفتـه بـودی، دسـت  گـر امـروز مصـر را ]نقـد[  ا

گـون( از دسـت یابی بـه مصـر آسـان تر اسـت. خارهـای قتـاد)= 

کسـی هسـتی  کار مانند  به سـوی معاویه، پسـر حرب، ره سـپردی و بر وی وارد شـدی. در این 

کام بازگشـت[. کـه بـر قـوم عاد وارد شـده بـود ]و نا

تـو داده شـده  بـه  کـه  اسـت  ]بـی ارزش[  کاغـذی  واقـع  تـو داده شـده، در  بـه  از مصـر  آن چـه 

اسـت. بسـته  نقـش  آن  بـر  مرّکـب  از  وقطره هایـی 

گاهی نداری؟ آیا ابوالحسن علی را نمی شناسی و از آن چه به دست وی بر دشمنان رفته است، آ

که سفیدی چه دور است از سیاهی! معاویه را هم ردیف و هم پایۀ وی قرار دادی. شگفتا 

و انگشـتان ]زمینیان[ چه دور از سـتارۀ سـهیل اسـت! و صالح و درسـتی چه اندازه دور از فسـاد 

و تباهی است!

کـه وی را سـوار بـر َمرکبـی سـتبر در برابـر خویـش بینـی، در حالـی که سـواران  آیـا در امانـی از ایـن 

را بـا نیزه هـای تیـز در دسـت بـه یـورش برمی انگیزانـد؛

ــی  کس ــه  ــا چ ــه ب ک ــر  ــس بنگ ــد؟ پ ــاورد می طلب ــارز و هم ــی، مب ــه وی نزدیک ــو ب ــه ت ک ــی  و در حال

دشــمنی مــی ورزی!

1. در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )6٨/٢( و نیـز وقعـة صّفیـن، »َمخشـی الکیـاد« آمـده و ترجمـه بـر اسـاس 
گرفتـه اسـت. )ن.( ایـن نسـخه انجـام 
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گر با علی همراه می شدم، خانه ام گنجایش مرا داشت. اّما  عمرو گفت: »ای برادرزاده! ا

یه را نخواهی، او نیز تو را نمی خواهد؛  گر تو معاو یه هستم.« جوان پاسخ داد: »ا کنون با معاو ا

اّما تو به دنبال دنیای او هستی و او به دنبال دین تو است.«

سخن آن جوان به گوش معاویه رسید. او را خواست؛ اّما وی گریخت و به علی پیوست 

و حال عمرو و معاویه را با وی بازگفت. علی شادمان شد و او را به خود نزدیک گردانید.

کـم دارم که هماننـد عمرو خریـدار ندارم؟«  مـروان خشـمگین گشـت و گفـت: »مـن چـه 

یـه گفـت: »جـز ایـن نیسـت که مـردان برای تـو خریده می شـوند!« معاو

گوش علی رسید، چنین سرود: یه و عمرو به  چون ماجرای معاو
شگفتا! چه سخن زشت و ُمنَکری شنیدم: دروغی بر خدا که ]اندوهش[ مو را سپید می گرداَند؛

گاهـی پیامبـر  گـر بـه آ شـنوایی را می ربایـد و ]تیرگـی اش[ دیـدگان را می پوشـاند و تـار می سـازد. ا

می رسـید، هرگـز رضایـت نمی داد؛

کج نگـر  نفرین شـدۀ  آن  و  عـاص(  )= عمـرو  پیامبـر  دشـمن  دنبال بریـدۀ  بـا  را  وصّیـش  کـه 

شـمارند. هم رتبـه  و  قریـن  )= معاویـه( 

آن دو  از  یکـی  اسـت.  زده  اردو  لشـکریانش  بـا  و عمـرو( همـراه  )= معاویـه  آن دو  از  یـک  هـر 

گشـت؛ فاجـر  و  فروخـت  را  دینـش  )= عمـرو( 

کـه بـدان  بـه آن دیگـری )= معاویـه( بـه بهـای دنیـا]ی دون[، یعنـی ُملـک مصـر _ در صورتـی 

دسـت یابـد _ و بی گمـان سـودایش زیـان دیـد.

کمـر زنـم و قنبـر  کـه ]در میـدان نبـرد،[ مـرگ نزدیـک شـود و در رسـد، دامـن بـه  اّمـا مـن، آن گاه 

را بخوانـم ]و فریـاد زنـم[:

کـه حـذر و احتیـاط در برابـر آن  پرچمـم را بـه پیـش بـر! و _ از روی حـزم و احتیـاط _ واپـس مـرو؛ 

چـه مقـّدر شـده، سـودی ندارد.

کـردم. آنـان نیـز  کارزار( را دیـدم، قبیلـۀ »َهْمـدان« را بسـیج  خ )= سـختی  کـه مـرگ سـر آن گاه 

قبیلـۀ »ِحْمَیـر« را آمـاده سـاختند.

گاه  ایشـان )= مـردم همـدان( قبیلـه ای یمنـی و با عظمـت و بزرگند و هماوردی هسـتند که هر 

با هماوردی شاخ به شاخ شوند، او را در هم می شکنند.
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بـه پسـر حـرب بگوییـد: بـه آهسـتگی و دزدانـه خـود را در پناهـگاه پنهـان مسـاز1! اندکـی درنـگ 

کنـاری ِنـه ]و خـود بـه میـدان آی[! کـن و مـالل ]و رویگردانـی از جنـگ[ را بـه 

گر خواهی[ از جنگ بدر و خیبر، هر دو، در بارۀ ما بپرس! کم تجربه و ناآزموده مپندار! ]ا مرا 

کشـتار بودنـد. ]بـا افتخـار[ وارد میـدان  در روز بـدر، قریـش ]در برابـر مـا[ چـون دام هـای آمـادۀ 

نبـرد شـدند؛ اّمـا برون رفتشـان را نکوهـش می کردنـد.

کنـار مـن بودنـد،  بزرگـوار درخشـان رو _  _ آن سـرور  یـا حمـزه  امـروز جعفـر  گـر  ا ای پسـر حـرب! 

می دیدنـد. چشـم  بـه  را  شـب  سـتارگان  نیمـروز،  هنـگام  قریـش 

)االمامـة و الّسیاسـه: ٨4/١ ]٨٨/١[؛ وقعـة صّفیـن ابن ُمزاِحـم: ص٢4 ]ص4١-44[؛ شـرح نهـج 

البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: ١٣٨/١ ]6٨/٢[(

٢٠.غانمهدخترغانم،وعمرو

بــه غانمــه دختــر غانــم، آن گاه کــه در مّکــه بــود، خبــر رســید کــه معاویــه و عمــرو بــن عــاص، 

بنی هاشــم را دشــنام می دهنــد. گفــت: »ای گــروه قریش! به خدا ســوگند! معاویــه امیرالمؤمنین 

کینه تــوز  دشــمن  او  ســوگند!  خــدا  بــه  نباشــد.  می پنــدارد،  کــه  مقامــی  شایســتۀ  و  نیســت 

کــه عــرق بــر پیشــانی اش  رســول خدا؟ص؟ اســت. مــن نــزد وی مــی روم و بــه او ســخنی می گویــم 

بنشیند و از آن بسیار ناله کند.«

کـه غانمـه بـه او نزدیـک  گاه شـد  یـه آ ی خبـر داد. چـون معاو یـه، ایـن را بـه و کارگـزار معاو

کیـزه کننـد و در آن فـرش بگسـترند. چـون غانمـه به مدینه  شـده، فرمـان داد تـا مهمان سـرا را پا

ی رفـت. غانمـه چـون بـه مدینـه درآمـد،  نزدیـک شـد، یزیـد بـا افـراد و غالمانـش بـه اسـتقبال و

ی گفـت: »ابوعبدالّرحمـان از تـو می خواهد  بـه خانـۀ بـرادرش عمـرو بـن غانـم رفـت. یزیـد بـه و

ی.« ی رو که به مهمان سرای و

غانمـه یزیـد را نمی شـناخت؛ گفـت: »تـو کیسـتی؛ خدایـت حفـظ کند؟« گفـت: »یزید 

یـه هسـتم.« غانمـه گفـت: »خدایـت حفـظ نکنـد، ای آن که نقـص داری و نه افزونی  بـن معاو

1. در متن »َتِدّبَ الَحَمرا« آمده که اشتباه است و »َتِدّبَ الُخَمرا« درست است و ترجمه بر همین پایه صورت گرفت. )ن.(
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یه گفت:  یـادت.« رنـگ از رخسـار یزیـد پریـد. نـزد پدرش آمد و ماجرا را بـا او بازگفت. معاو و ز

گفت: »ای امیرالمؤمنین! سـّن او را چند  کهنسـال تر و بزرگ تر اسـت.« یزید  »او از همۀ قریش 

می شـمارند؟« گفـت: »در زمـان رسـول خدا؟ص؟ سـّنش چهارصـد سـال به شـمار می آمـد؛ او از 

بازماندگاِن بزرگان اسـت.«

ی آمد و او را سالم داد. غانمه گفت: »مؤمنان  یه نزد و چون فردای آن روز فرارسید، معاو

است؟«1  شما  از  یک  کدام  عاص  »فرزند  گفت:  سپس  باد!«  خواری  را  کافران  و  سالم  را 

که قریش و بنی هاشم را دشنام می دهی؟  گفت: »تویی  گفت: »منم؛ این جا.« غانمه  عمرو 

تو، خود، شایستۀ دشنامی و دشنام در وجود تو است و به تو بازمی گردد. ای عمرو! به خدا 

برایت  یکایک  را  آن ها  و  می شناسم  خوب  را  مادرت  و  تو  عیب های  من  هرآینه  سوگند! 

برمی شمرم: تو از کنیزی سیاه و دیوانه و نادان زاده شدی که ایستاده بول می کرد و فرومایگان 

]از فرط شهوت[ نطفۀ مادرت  ی درمی آمیخت،  با و آمیزش می نمودند. هرگاه مردی  او  با 

ی درمی آمیختند. و اّما خودت: من تو را  بر نطفۀ او چیره می شد. در یک روز چهل مرد با و

گمراهی راه نیافته و فسادگری ناشایست دیدم. تو مرد بیگانه ای را در بستر خود با همسرت 

یه: نه دارای خیر  کار را زشت شمردی. و اّما تو ای معاو یدی و نه این  یافتی؛ اّما نه غیرت ورز

بودی و نه به نیکی تربیت شدی. تو را چه رسد به بنی هاشم؟ آیا زنان بنی امّیه همانند زنان 

گفتار _ ایشانند؟ ... .« _ تا پایان 

کــه ذکــر شــد، بخشــی را حــذف  ایــن ســخن بلنــد اســت و مــا از آغــاز آن بــه همیــن مقــدار 

 کردیم. )المحاســن و األضداد جاحظ: ص١٠٢-١٠4 ]ص٨٨-٩٠[ در چاپ دیگر: ص١١٨-١٢١؛ المحاســن 

ئ بیهقی: 6٩/١-٧١ ]٩١-٩4[( و المساو

جاهلّیت  روزگار  در  او  روحّیات  و  شخصّیت  و  مرد  این  حال  حقیقت  است   چنین 

کار  که با آن،  که فتنه هایی برانگیخت  و زمان پیامبر و پس از آن، تا روزگار امیرالمؤمنین؟ع؟ 

که از علی دور شد و برای سرکوب حق و حق داران، به فرزند زن  بس سخت شد، آن گاه 

1. در عبارت جاحظ چنین آمده است: »آیا عمرو بن عاص در میان شما هست؟«
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جگرخوار پیوست. در همین روزگار و نیز پس از آن ، آشوب ها برانگیخت؛ تا آن که سرنوشت 

که به آرزوهای خود دست نیافته  گریزناپذیر، بنیانش را برَکند و مرْگ او را درربود، حال آن 

ی زدند. گرزهای آهنین بر و بود. پس در طبقه های آتش به حرکت درآمد و دوزخ بانان آن، 

کـه در  کنـون بـرای خواننـدگان روشـن نمـوده باشـیم  کـه ایـن حقیقـت ملمـوس را تا بسـا 

سراسـر  ایـن سـالیان، هیـچ کار یـا ویژگـی شایسـته ای از وی نمانـده کـه مایـۀ افتخـار آدمی تواند 

 بود، مگر آن چه هواداران او که دشمنان خاندان پیامبر؟مهع؟ هستند، در بارۀ وی برساخته اند. 

که پیش تر، این  و این برسـاخته ها در سـایۀ حق چه جایگاهی تواند داشـت، با عنایت به این 

م را اثبـات نمودیـم و نشـان دادیم کـه عادت آن راویان زشـت کردار، نسـبت دادِن 
ّ
حقیقـت مسـل

کارهـای سـتایش آمیز بـه فرومایگانـی بـوده که در انگیزه های باطل با ایشـان پیوند داشـته اند؟

ی را به فرماندهی برگزید، او را سودی  که پیامبر؟ص؟ در غزوۀ ذات الّسالسل، و و اّما این 

ی به اسـالم تظاهر می نموده و در همـۀ دوران زندگی اش، نفاقش را  کـه و ندهـد؛ زیـرا دانسـتیم 

پوشـیده می داشـته اسـت؛ و مصلحـت عمومـی و حکمـت االهـی، رسـول خدا؟ص؟ را از عمل 

ی بـا مـردم طبـق ظاهرشـان رفتـار  کـه و بـر طبـق باطـن افـراد بازمی داشـته اسـت. جـز ایـن نبـود 

می نمـود؛ زیـرا هنـوز از روزگار جاهلّیـت چنـدان فاصلـه نگرفتـه بودنـد و اسـالم در دل هاشـان 

گـر باطـن آنـان را فـاش می نمود، بـه گذشـته بازمی گشـتند و دیگر بار  اسـتوار نگشـته بـود؛ پـس ا

ی بـا مـردم بـر پایـۀ همیـن ظاهـر  بـه دوران جاهلّیـت نخستشـان عقب گـرد می نمودنـد. پـس و

رفتـار می کـرد، شـاید در گردن نهـادن بـه اسـالم آزموده شـوند و دین در دل هاشـان جـای گیرد. 

کـه رسـول خدا؟ص؟ نفـاق بسـیاری از یارانـش را پوشـیده نـگاه می داشـت،  ی بـود  از همیـن رو

زیـرا اصـرار داشـت تـا از گسیخته شـدن پیونـد آنـان پرهیـز کنـد، بـا آن که خـدای تعالـی او را از 

کـرده بـود؛ چنـان کـه در ایـن آیـه و دیگـر آیـات گرامـی قـرآن، آمـده اسـت: »از  گاه  نفـاق ایشـان آ

کـه پیامبـر؟ص؟  مـردم مدینـه کسـاین هسـتند کـه پیوسـته بـر نفـاق خـو کرده انـد.« ]توبـه/١٠١[ پـس ایـن 

ی را بـه فرماندهـی برگزیـد، برخاسـته از همین حکمِت  گاهـی از نفـاق عمـرو بـن عـاص، و بـا آ
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کـه عمـرو بـن عـاص نیک حـال بـوده باشـد. از ایـن گذشـته، از  رسـا بـود؛ و از آن، الزم نمی آیـد 

گفتـار مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دانسـته شـد که رسـول خدا؟ص؟ آن گاه که پرچـم فرماندهی 

کـه او از آن سـرپیچید. ی شـرطی نمـود  را بـرای عمـرو بـن عـاص برمی بسـت، بـا و

سـخن ابوعمـرو  و جـز او، حقیقـت نظـر مـا در بـارۀ عمـرو بـن عـاص را نشـان می دهـد. بـر 

پایـۀ سـخن وی، عمـرو بـن عـاص اّدعـا کـرد کـه مـردم اسـکندرّیه پیمانـی را کـه وی بـا ایشـان 

را  آن  و  مردمـش جنگیـد  بـا  و  نهـاد  روی  اسـکندرّیه  بـه  رو،  ایـن  از  بـوده، شکسـته اند.  بسـته 

تسـخیر نمود. سـپس جنگجویان را کشـت و خانواده هاشـان را به اسـارت گرفت. عثمان وی 

م نبـود کـه مـردم آن سـرزمین پیمان شـکنی 
ّ
را بـه سـبب ایـن کار سـرزنش کـرد؛ زیـرا نـزد وی مسـل

کـرده باشـند. سـپس دسـتور داد اسـیران آبادی هـای آن سـرزمین بـه مناطـق خـود بازگردانـده 

شـوند و عمـرو را از فرمانـداری مصـر برکنـار نمـود و بـه جـای او، عبـداهّلل بـن سـعد بـن ابی سـرح 

عامـری را بـه فرمانـداری مصـر برگزیـد. ایـن آغـاز فتنـه میـان عمرو بـن عاص و عثمان بـن َعّفان 

بـود. آن گاه کـه ایـن فتنـه آشـکار شـد، عمـرو بـا خانـوادۀ خود در سـرزمین فلسـطین عزلت گزید 

 و گهـگاه بـه مدینـه آمـده، از عثمـان بدگویـی می نمـود. )اإلسـتیعاب: 4٣5/٢ ]١١٨٧/٣[؛ شـرح 

نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: ١١٢/٢ ]٣٢٠/6[( همـو بـود کـه دنیـا را هماننـد آتشـی بـر عثمـان 

برافروخـت و چـون خبـر قتلـش را دریافـت کـرد، گفـت: »منـم ابوعبـداهّلل کـه هـرگاه زخمـی را 

پیش از التیام پوست برَکنم، خون آن را بیرون می آورم.«

عمـر، عمـرو بـن عـاص را بـه فرمانداری مصر گماشـت و او تا اوایـل دوران خالفت عثمان 

 در ایـن مقـام بـود. سـپس عثمـان وی را از خراج گیـری برکنـار نمـود و بـه پیشـنمازی برگماشـت 

و بـه جـای او، عبـداهّلل بـن سـعد بـن ابی سـرح را مأمـور خراج گیـری کـرد. آن گاه، ایـن هـر دو 

ِسـمت را بـه عبـداهّلل بـن سـعد سـپرد و عمـرو را برکنـار نمـود. پـس چـون عمـرو بـه مدینـه درآمد، 

بدگویـی از عثمـان را آغـاز کـرد. روزی عثمـان او را در خلـوت فراخوانـد و گفـت: »ای پسـر نابغه! 

بـا آن کـه پیـراْر سـال، در منصـب فرمانـداری بـوده ای، در گریبـان جّبـه ات شـپش خانـه کـرده 
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اسـت! آیـا از مـن بدگویـی می کنـی و بـا چهـره ای نـزد مـن آمـده، بـا چهـرۀ دیگـر بیـرون مـی روی؟ 

به خدا سوگند! اگر لقمۀ نانی نبود، چنین نمی کردی.«

گفـت: »بسـیاری از آن چـه مـردم می گوینـد و بـه والیـان خـود منتقـل می کننـد،  عمـرو 

نادرسـت اسـت. پـس ای امیرالمؤمنیـن! در رفتـار بـا زیردسـتان خویـش تقـوای خـدا را پیشـه 

از سـخنان  و  را می دانسـتم  ی ات  کـج رو کـه  آن  بـا  »بـه خـدا سـوگند!  گفـت:  کـن.« عثمـان 

گفـت: »مـن  گماشـتم!« عمـرو  کار  کـه در بـاره ات می گوینـد، خبـر داشـتم، تـو را بـه  فراوانـی 

کـه از مـن خشـنود بـود.« عثمـان  گفـت  کارگـزار عمـر بـن خّطـاب بـودم و او در حالـی مـرا تـرک 

کـه عمـر بـر تـو سـخت می گرفـت، مـن نیـز بـر تـو سـخت  گـر چنـان  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! ا

گشـتی.« گسـتاخ  یـدم و تـو بـر مـن  کارم بسـامان می شـد؛ اّمـا مـن بـا تـو مـدارا ورز می گرفتـم، 

گاه  ی را در دل داشـت.  کینـۀ و کـه  سـپس عمـرو از نـزد عثمـان بیـرون آمـد، در حالـی 

نـزد علـی می رفـت و او را ضـّد عثمـان برمی انگیخـت. گاه نـزد زبیـر رفتـه، او را بـه مخالفـت بـا 

گاه نیـز نـزد طلحـه می رفـت و او را بـر عثمـان برمی انگیخـت. نیـز در  عثمـان تحریـک می کـرد. 

کارهـای عثمـان سـخن می گفـت. راه حج گـزاران قـرار می گرفـت و بـا آنـان در بـارۀ 

رود.  آنان  نزد  که  از علی خواست  آمدند، عثمان  چون شورشیان ]مصر[ سوی مدینه 

علی با ایشان سخن گفت و آنان بازگشتند. عثمان برای مردم خطابه خواند و گفت: »به این 

گروه از مردم مصر، در بارۀ پیشوایشان خبری رسیده بود که چون نادرستی اش را دانستند، به 

سرزمین خود بازگشتند.« عمرو بن عاص از گوشۀ مسجد او را بانگ زد: »ای عثمان! از خدا 

بترس؛ زیرا به کارهایی هالکت بار دست زدی و ما نیز با تو در آن کارها همراه شدیم. پس به 

سوی خدا توبه کن که ما نیز توبه کنیم.« عثمان او را ندا داد و گفت: »ای پسر نابغه! تو این 

جایی! به خدا سوگند! از هنگامی که از کار برکنارت کرده ام، در جّبه ات شپش خانه کرده 

است.« در عبارت َبالُذری )أنساب األشراف ]٢٨٢/٢[( چنین آمده است: »ای پسر نابغه! همانا 

تویی که سبک مغزان را بر من می شورانی؛ زیرا از حکومت مصر برکنارت نمودم.«
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کـه عثمـان بـه محاصره درآمد، عمرو از مدینه خارج شـد و بـه قطعه زمینی  بـار نخسـت 

گزید و می گفت: »منم  که در سـرزمین فلسـطین داشـت، رفت و در آن جا سـکنا  به نام سـبع 

گاه زخمی را پیش از التیام بخراشـم، آن را خونین می کنم. به خدا سـوگند!  که هر  ابوعبداهّلل 

َبـالُذری آمـده  بـر عثمـان می شـورانم.« در عبـارت  را  ی  بـه رو شـوم، و بـا چوپانـی رو  گـر  ا مـن 

ی مردم، حّتی چوپانان را، بر عثمان می شورانید.« است: »و

کـه سـواری از مدینـه بـر او برگذشـت. عمـرو  او در قصـر خویـش در فلسـطین بـه سـر می ُبـرد 

در بـارۀ عثمـان از وی سـؤال کـرد. گفـت: »در حالـی از او جـدا شـدم کـه در محاصـره بـود.« عمـرو 

گفـت: »منـم ابوعبـداهّلل؛ در حالـی کـه میلـۀ داغ زنـی در آتش اسـت، خـراْن باِد شـکم درمی کنند!« 

کـه در  کـه او را کشـتم، بـا آن  پـس چـون خبـر قتـل عثمـان بـه وی رسـید، گفـت: »منـم ابوعبـداهّلل 

 سـرزمین سـباع بـودم. پـس از وی چـه کسـی بـر کار خواهـد آمـد؟ اگـر طلحـه بـر کار آیـد، در نیکـی

 و بخشـندگی جوانمرد عرب اسـت؛ و اگر فرزند ابوطالب بر کار آید، جز  اینش نمی بینم که همۀ 

حق را می سـتاَند؛ و من خالفت او را ]در مقایسـه با رقیبانش[ بیش از همه ناخوش می دارم.«

آمـد  گـران  ی  بـر و کرده انـد،  بیعـت  بـا علـی  کـه  بـن عـاص خبـر رسـید  بـه عمـرو   چـون 

یـه در شـام  کـه معاو و در انتظـار مانـد تـا ببینـد مـردم چـه می کننـد. سـپس بـه او خبـر رسـاندند 

بـه  را  مـردم  کـرده،  وانمـود  بـزرگ  را  عثمـان  قتـل  و  می نمایـد  خـودداری  علـی  بـا  بیعـت  از 

کار  خون خواهـی اش تشـویق می نمایـد. پـس عمـرو بـا دو پسـرش، عبـداهّلل و محّمـد، در ایـن 

مشـورت نمـود و گفـت: »رأی شـما چیسـت؟ اّمـا علـی: نـزد او خیری یافت نگـردد؛ و او مردی 

کاری مشـارکت نخواهـد داد.«  کـه بـه پیشـینۀ خـود می نـازد و می بالـد و مـرا در هیـچ  اسـت 

عبـداهّلل بـن عمـرو گفـت: »پیامبر؟ص؟ درگذشـت، حال آن که از تو خشـنود بود. ابوبکر؟ضر؟ نیز 

کـه از تـو رضایـت داشـت. عمـر؟ضر؟ نیز هنـگام مرگ از تو راضی بـود. رأی من آن  در حالـی ُمـرد 

یابنـد  نظـر  اّتفـاق  پیشـوایی  بـر  مـردم  تـا  بنشـینی  خانـه ات  در  و  بـازداری  دسـت  کـه   اسـت 

ی بیعـت کنـی.« محّمـد بـن عمـرو گفـت: »تـو مهتری از مهتران عرب هسـتی  و آن گاه، تـو بـا و

کار سامان یابد و تو در آن رأی و آوازه ای نداشته باشی.« که این  و من به صالح نمی دانم 
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کـه در آخـرت بـه خیـر مـن  گفـت: »اّمـا تـو ای عبـداهّلل! مـرا بـه چیـزی فـرا خوانـدی  عمـرو 

کـه در دنیـا  کاری خوانـدی  اسـت و دینـم را بـه سـالمت مـی دارد. و اّمـا تـو ای محّمـد! مـرا بـه 

بلنـدآوازه ام می کنـد، اّمـا در آخـرت بـرای مـن شـر بـه بـار مـی آورد.«

یــه  کــه شــامیان، معاو یــه آمــد و دیــد  آن گاه، عمــرو بــن عــاص همــراه دو پســرش نــزد معاو

ــر حّقیــد؛ در پــی  گفــت: »شــما ب ــن عــاص  ــد. عمــرو ب ــه خون خواهــی عثمــان برمی انگیزن را ب

یــه بــه ســخن عمــرو عنایــت نکــرد. پســران  خون خواهــی خلیفــۀ مظلــوم برآییــد.« اّمــا معاو

کســی جــز  یــه بــه ســخنت عنایــت نمی کنــد؟ بــه  کــه معاو گفتنــد: »آیــا نمی بینــی  عمــرو بــه او 

ــۀ شــگفتی  ــو مای کار ت ــه خــدا ســوگند!  گفــت: »ب ــه رفــت و  ی ــزد معاو ی آور!« پــس عمــرو ن او رو

کــه بــه خــدا  گونــه تــو را یــاری می کنــم و تــو از مــن دوری می گزینــی؟ هــال  اســت! مــن ایــن 

ــو بجنگیــم، نگران دلیــم و خاطــری آســوده  ــرای خون خواهــی خلیفــه، همــراه ت ــر ب گ ســوگند! ا

کــه تــو خــود، پیشــینۀ مســلمانی و برتــری و خویشــاوندی اش  یــم؛ زیــرا بــا کســی می جنگیــم  ندار

کار دنیاخواهــی اســت.«  کــه قصــد مــا از ایــن  بــا رســول خدا را می دانــی؛ و جــز ایــن نیســت 

ی سازش نمود و به او توّجه نشان داد. یه با و سپس معاو

یـخ األمـم و الملـوک: ١٠٨/5-١١١ و ٢٢4  )أنسـاب األشـراف َبـالُذری: ٧4/5 و ٨٧ ]٢٨٢/٢-٢٨6[؛ تار

ابـن  تألیـف سـبط  ّمـه 
ُ
األ تذکـرة خـواّص  ابن اثیـر: 6٨/٣ ]٣5٨/٢[؛  یـخ  الّتار فـی  الکامـل  ]٣56/4-٣6١[؛ 

جـوزی: ص4٩ ]٨6-٨٧[؛ جمهـرة رسـائل العـرب: ٣٨٨/١(

کشــتن امــام امیرالمؤمنیــن  پــس از آن معاملــۀ نامبــارک، عمــرو بــن عــاص مــردم را بــه 

کشــت و بــا ایــن ســخنش  ی را  کــرد تــا و کــه بــا عثمــان چنیــن  گونــه  تشــویق می نمــود، همــان 

کــه در ســرزمین ســباع بــودم.«  کشــتم، حــال آن  کــه او را   بــه آن افتخــار نمــود: »منــم ابوعبــداهّلل 

و ســپس پیراهــن او را دســتاویِز رســیدن بــه مقــام و ثــروت قــرار داد و بــه خون خواهــی اش 

که در درون ما می گذرد.« کار چیزی است  گفت: »غرض از این  برخاست و 

کـه مـردم را ضـّد امیرالمؤمنیـن بر می انگیخـت و تحریـک می نمـود، حریـث،  کسـانی  از 
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گویـد:   )]٣٣٠/4[  ١١٣/4 دمشـق:  مدینـة  یـخ  )تار کر  ابن عسـا بـود.  ابی سـفیان  بـن  یـة  معاو غـالم 

کـه خواهـی، فـرود  کـن و آن گاه، نیـزه ات را هرجـا  گفـت: ›از علـی پرهیـز  یـه بـه حریـث  »معاو

گـر تـو از قریـش  آور!‹ عمـرو بـن عـاص بـه حریـث گفـت: ›ای حریـث! بـه خـدا سـوگند! همانـا ا

یـه دوسـت می داشـت کـه علـی را بکشـی؛ اّمـا از ایـن کـه چنین افتخـاری از آِن تو  بـودی، معاو

گـر فرصـت یافتـی، بـه او یـورش آور.‹« گـردد، ناخشـنود اسـت. پـس ا

گشـت. بشـارت  از آن شـادمان  بـن عـاص  کشـته شـد، عمـرو  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  چـون 

یـخ مدینـة دمشـق: 6/١٨١  )تار کر  بـود. ابن عسـا بـن ابی وّقـاص  بـن عبدشـمس  دهنـده، سـفیان 

گفتـه اسـت: »چـون امیرالمؤمنیـن علـی بن ابی طالـب؟ضر؟ ضربـت خـورد، سـفیان   )]٣٧6/٧[

یـه در نامـه ای بـه عمرو، چنین سـرود: یـه و عمـرو بـن عـاص داد. معاو ی را بـه معاو مـژدۀ قتـل و
از  رباید[، مرگ بزرگ مردی1  را در  تو  بود  ]و نزدیک  که مایه های مرگ بسیار است  در حالی 

کرد ]و رهانید[. دودمان لؤی بن غالب، تو را از آن حفظ 

کن ]از مرگ پیشمرگت ابراز شادمانی مکن[! تو از میان نزدیکان  پس ای عمرو! اندکی درنگ 

وی ]پسر[ عمو و یارش بودی.

آری؛ تو نجات یافتی؛ حال آن که ابن ملَجم مرادی، شمشیرش را از خون پسر ابوطالب، بزرگ 

ابَطح)= مّکه(، سیراب ساخت.

کـــه بـــر علـــی وارد آمـــد،  کســـی دیگـــر، ماننـــد ابن ملَجـــم، مـــرا نیـــز بـــا شمشـــیر زد؛ اّمـــا ضربتـــی  و 

کاری بـــود. ضربتـــی 

بش  و  خوش  به  اندام  باریک  آهووش  سپیدتنان  با  شب،  و  روز  هر  ]آسوده[  مصر  در  تو   و 

]و عیش و نوش[ مشغولی!«

تبــاه  کــه در تجــارِت  او  مــرد و سراســِر حقیقــت وجــود  ایــن   چنیــن اســت روحّیــات 

کفــر را در باطــن داشــت و بــا نفــاق پوشــانده شــده  کــه  یانبــار و بهــرۀ اندکــش از دیــن  و معاملــۀ ز

کــه بهــا  ی بــه آن معاملــه تــن نمــی داد، حــال آن  گــر چنیــن نبــود، هرآینــه و بــود، نمایــان اســت. ا

کـه خـوارج قصـد تـرور عمـرو عـاص را  1. مـراد، خارجـة بـن ُحذافـه، رئیـس ُشـرطۀ عمـرو بـن عـاص اسـت. در آن بامـداد 
کشـته شـد و عمـرو از مـرگ رهیـد.  داشـتند، خارجـه بـه جـای عمـرو بـرای اقامـۀ جماعـت بـه مسـجد رفـت و بـه اشـتباه 

یـخ األمـم و الملـوک طبـری: ١4٩/5 چـاپ دار المعـارف. )ن.( بنگریـد بـه: تار
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کاال را می شــناخت و پیشــینه و برتــری و پیونــد خویشــاوندی امیرالمؤمنیــن را می دانســت  و 

را  کــه همــۀ حــق  ایــن نمی بینــم  آیــد، جــز  کار  بــر  ابوطالــب  گــر فرزنــد  و خــود می گفــت: »ا

ی  کینــه و دشــمنی اش را نشــان داد: »نــزد مــن، و ــا ایــن ســخن،  ــا ایــن حــال، ب می ســتاَند.« ب

ــالف آن را  ــا خ ــرد، اّم ــراف می ک ــق اعت ــه ح ــت.« او ب ــتنی تر اس ــه ناخواس ــت از هم ــرای خالف ب

ی  کــه فــرد شایســتۀ خالفــت را می شــناخت و بــه هــوای نفــس رو انجــام مــی داد، حــال آن 

 کــرده، می گفــت: »قصــد مــا همیــن دنیــا اســت.« پــس دینــش را در برابــر بهایــی انــدک )مصــر 

کــه بــه تصریــح کتاب گرامــی خداوند،  یــه فروخــت و مــردم را ضــّد امامــی  و نواحــی آن( بــه معاو

گشــت. او، خــود، بــا صراحــت بــه تمــام  کیــزه بــود، برانگیخــت و از قتلــش شــادمان  ک و پا پــا

ی  کــه تأویــل نمی پذیــرد. ایــن را می تــوان از ســخنان و گونــه ای   این هــا اعتــراف نمــود، بــه 

گونــه شــناخته  یــخ صحیــح نیــز او همیــن  یافــت. در تار گفتــار صحابــۀ دورۀ نخســت در و 

گونــه برداشــت شــخصی یــا تحریــف، آورده شــد. پــس خداونــد  کــه بــدون هیــچ  شــده، چنــان 

در معامله اش برکت قرار ندهد و به او خیر عطا نفرماید!

ماجرای شجاعت عمرو بن عاص
یـم، خـواه در روزگار  از فرزنـد نابغـه هیـچ حضـور نمایانـی در غزوه هـا و جنگ هـا سـراغ ندار

کار خوارکنندۀ آشـکار  جاهلّیت و خواه در زمان پیامبر. و اّما در ماجرای صّفین نیز جز همان 

کـه ننـگ  گریختنـش از اشـتر، روایـت نشـده اسـت  کـردِن شـرمگاهش در برابـر امیرالمؤمنیـن و 

کار نخسـت در طـول روزگاران و سـالیان بـر وی باقـی مانـده و بـه آن َمَثـل زده انـد و حجازیان آن 

را بـه آهنـگ برخوانده انـد و در شـعر ُعْتَبـة بـن ابی سـفیان نیـز از آن یاد شـده اسـت:
کـه قلبـش از تـرس وی بـه سـختی  کـرد و در حالـی  کـه دو بیضـه اش وی را حفـظ  بـه جـز عمـرو 

می تپیـد، از مـرگ برهیـد.

معاویة بن ابی سفیان نیز در شعری که از پی خواهد آمد، از عمرو و کار او یاد کرده است:
وی با ابوالحسن علی رویارو گشت و این وائلی)= عمرو، نوادۀ وائل( با خواری و رسوایی بازگشت.
کـه هـر جنگجویـی را خـوار  گـر شـرمگاهش را آشـکار نمی سـاخت، علـی را شـیری می یافـت   و ا

]و مغلوب[ می سازد.
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همچنین در شعر حارث بن نصر سهمی آمده است:

گام نهیـد و دیگـر بـار بـا شـیر  بـه عمـرو و فرزنـد ارطـاة بگوییـد: »بـا بینـش در راه مناسـب خـود 

]شرزه[ رویارو نگردید!

و جز شرم و دو بیضه هاتان را مستایید! زیرا _ سوگند به خدا! _ تنها این دو حافظ جان شما بودند.«

نیز در شعر امیر ابوفراس می خوانیم:
کـه عمـرو عـاص بـا  گونـه ای ذّلت بـار، نیکـو و پسـندیده نیسـت، چنـان  دورسـاختن مـرگ بـه 

آشـکار نمـودن شـرمگاهش مـرگ را از خـود دور سـاخت.

گفته است: و هم زاهی بغدادی 
کـه  کـه آن دو بـا شرمگاهشـان بـا کسـی  ]علـی[ بـا بزرگـواری، از عمـرو و ُبسـر، روی تافـت، وقتـی 

بـه سوی شـان می آمـد رو بـه رو شـدند.

دیگری هم سروده است:
کـه عمـرو بـا خـوار نمـودن خویش  در حفـظ زندگانـی، همـراه بـا خـواری، خیـری نیسـت، چنـان 

کـرد. روزی زندگانـی اش را حفـظ 

گوید: نیز عبدالباقی فاروقی عمری 
گردید. که فرزند عاص در نبرد مغلوب شد، شرمگاهش آشکار  در »لیلة الهریر«1 آن گاه 

حیدر خشمگین از وی روی بتافت و از وی درگذشت؛ که گذشت رسم و منش بزرگ زادگان است.

گـر می خواسـت، می توانسـت سـر نیـزه اش را بـر پیکـرش برنشـاند و بـا تنـش درآمیـزد، چنـان  و ا

کلمـۀ »َمْعِدی َکـِرب« درآمیختـه اسـت. کـه »َمْعـِدی« بـا »َکـِرب« در 

گــر چیــزی  کــه خواهــد آمــد. ا ی ســرزده اســت، چنــان  ایــن عمــل خوارکننــده بارهــا از و

ــر پیشــانی  ــا شــمارش حضــورش در جنگ هــا، ب از دلیــری در ایــن مــرد یافــت می شــد، آن را ب

کــه او خودســتایی زبان گشــا  ُبّرانــش مــی آزرد؛  عیب جویانــش می کوبیــد و آنــان را بــا زبــان 

ی یــورش  کــه ِســمت فرماندهــی داشــت، نیــز ســپاه شــجاع زیــر فرمــان و بــود. در جنگ هایــی 

که همهمۀ جنگاوران چون زوزه  1. »لیلة الهریر« )= شـب زوزه کشـان( نام یکی از شـب های سـخت جنگ صّفین اسـت 
گوش می رسـید.)ن.( به 
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تدبیــر  را  آنــان  کار  نیرنگ بــازی  بــا  تنهــا  و  بــه جلــو حرکــت نمی کــرد؛  او، خــود  و  می بردنــد 

یــه را تــرک نگفــت وتنهــا زیرکــی  کــه در صّفیــن نیــز چنیــن بــود و او خیمــۀ معاو می نمــود، چنــان 

کــه شــرح آن هــا خواهــد آمــد. از همیــن رو بــود  ی نشــان مــی داد، مگــر در دو مــورد  خــود را بــه و

گشــت. ی بــه زیرکــی، نــه شــجاعت، مشــهور  کــه و

بیهقی )المحاسن و المساوئ: ٣٩/١ ]ص54[( آورده است که عمرو بن عاص در نبرد صّفین 

را می بینـی؟« عبـداهّلل  بن ابی طالـب؟ضر؟  آیـا علـی  کـه  »نشـانم ده  گفـت:  پسـرش عبـداهّلل  بـه 

گفـت: »نظـر کـردم و علـی را دیـدم و گفتـم: ›ای پـدر! او آن جا اسـت؛ بر اسـتری جوگندمی سـوار 

اسـت و قبـا و کالهـی سـفید دارد.‹ پـس او بـا خوانـدِن اّنـا هّلل و اّنـا الیـه راجعون، گفـت: ›به خدا 

سـوگند! ایـن معرکـه نـه عرصـۀ ذات الّسالسـل اسـت، نـه یرمـوک، و نـه اجنادیـن. آرزو می کنـم 

میان من و این جایگاه به اندازۀ شرق و غرب فاصله بود.‹«

گفتارهـــای آنـــان نیـــز بـــه  کـــه  ی از او می شـــناختند  ایـــن اســـت آن چـــه همـــروزگاران و

کتـــاب اإلســـتیعاب  زودی خواهـــد آمـــد. آری؛ پـــس از روزگاری دراز، ابن عبدالَبـــّر پدیـــد آمـــد و در 

گذرانـــده بـــود، آورد و عمـــرو را از تک ســـواران قریـــش و جنـــگاوراِن ایشـــان کـــه از دل   ســـخنی را 

کـــه بـــه ایـــن صفـــت در میـــان قریـــش از او یـــاد می شـــده اســـت.  در روزگار جاهلّیـــت شـــمرد 

ـــن  ـــتیعاب و ای ـــار او در اإلس گفت ـــه  ـــد، ب ـــّر زاده ش ـــس از ابن عبدالَب ـــال پ ـــه ده س ک ـــر1  ـــا ابن منی گوی  

ّیـــه اش  ــه؛ پـــس در قصیـــدۀ تتر ــرو بـــن عـــاص را مـــردی شـــجاع شـــمرده، دســـت یافتـ  کـــه عمـ

گفته است:
گر معاویه به خطا رفت، تقدیر و سرنوشت به خطا نرفته است. و می گویم: ا

ج نداده است. معاویه خیانت نکرده و عمرو هم مکر و نیرنگ به خر

که با شرمگاهش می جنگد، نه با شمشیر تیز و آبدیده اش. وی قهرمانی است 

کـــه او از نزدیـــک  یابیـــد  ی روایـــت شـــده می آیـــد تـــا در کنـــون آن چـــه در بـــارۀ حـــاالت و ا

گـــرد و غبـــار معرکـــه نزدیـــک نمی شـــده  ـــه  شـــدن بـــه ســـواران در عرصـــۀ نبـــرد پرهیـــز می کـــرده و ب

که قصیدۀ تترّیه اش و شرح حال وی در جای خود خواهد آمد. 1. از شاعران غدیر در سدۀ ششم 
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گفتـــار ابن حجـــر  گاه می شـــوید و ارزش  اســـت. نیـــز بـــه حقیقـــت حـــال او از ایـــن جنبـــه آ

ی را بـــه خـــود نزدیـــک می نمـــود؛  گفتـــه اســـت: »پیامبـــر؟ص؟ و کـــه  )اإلصابـــه: ٢/٣( را درمی یابیـــد 

کـــدام هنـــگام  کـــه پیامبـــر؟ص؟  زیـــرا دارای معرفـــت و شـــجاعت بـــود.« و مـــا از او نمی پرســـیم 

ـــود! ـــک نم ـــود نزدی ـــه خ او را ب

ین
ّ

امیرالمؤمنین و عمرو در عرصۀ نبرد صف

کـه از یـاران علـی بـود، دشـمنی داشـت.  عمـرو بـن عـاص بـا َحـْرث بـن َنْضـر خثعمـی 

کـه تک سـواران شـام از دیـدارش بـه وحشـت افتـاده، قلب هاشـان از  علـی، خـود، چنـان بـود 

یـارو نمی گشـت. عمـرو در هـر  شـجاعت او لبریـز از بیـم می شـد و هیـچ یـک از ایشـان بـا او رو

مجلسی از َحْرث بن َنْضر خثعمی یاد نموده، عیبش می گفت. َحْرث چنین سرود:
کـه بـا  گـزاف[ را وانگـذارد، مگـر آن  عمـرو بـرای همیشـۀ روزگار، سـخن گفتـن از جنـگ ]و الف و 

علـی رو به رو شـود؛

که شمشیر بر شانۀ راست خود نهاده، سواران ]جنگجو[ را هیچ می انگارد. در حالی 

کار  کـه ]از شـّدت بـه  کارزار بـا وی روبـه رو می شـد، در حالـی  ای کاش عمـرو میـان غبـار میـدان 

کار می رونـد. بـردن شمشـیر[ شمشـیرها ]کنـد شـده و[ چـون عصـا و چوبدسـتی بـه 

توانایـی  گـر  ا می طلبیـد،  رویارویـی  و  مبـارزه  بـه  را  دشـمن  سـرکردۀ  و  مدافـع  کـه  جـا  همـان 

داشـت. را  او  بـا  همـاوردی 

کستری همچون نخلی بلند که هماوردان را ندا می داد: »به سوی من آیید!« سوار بر اسبی خا

گر با علی، آن جوانمرد هاشمی، رویارو شوی، از فخرفروشی ]و الف زدن [ آسوده می  شوی. ای عمرو! ا

گر افتخار همۀ روزگار و یا مرگ را جست و جو می کنی، با علی رویارو شو! ا

گـر  کـه حّتـی ا کـرد  ایـن ابیـات رواج یافـت تـا بـه عمـرو رسـید. او بـه خداونـد سـوگند یـاد 

ی با نیزه اش  یـارو شـود. پس چون دو لشـکر با هـم رو به رو شـدند، و هـزار بـار بمیـرد، بـا علـی رو

گرفـت  بـه علـی حملـه آورد. علـی شمشـیر از نیـام برکشـید و نیـزه را میـان پـای خـود و رکاب 

ی رسـید، اسـب خویـش را نهیـب زد تـا بتـازد و بـر عمـرو  و بـه سـوی او یـورش بـرد. چـون بـه و

بجهـد. عمـرو خـود را از اسـب بـر زمیـن افکنـد و دو پایـش را ]همچون سـگی که بـول کند[ باال 
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ی پیچیـد و به او پشـت کرد و بازگشـت. مـردم این را  گرفـت تـا عورتـش را نشـان دهـد. علـی رو

کرامـت و بزرگـی علـی شـمردند و بـه آن َمَثـل زدنـد. از نشـانه های 

ــد: ١١٠/٢  ــف ابن ابی الحدیـ ــه تألیـ ــج البالغـ ــرح نهـ ــم: ص٢٢4 ]ص4٢٣[؛ شـ ــن ابن ُمزاِحـ ــة صّفیـ )وقعـ

)]٣١٣/6[

ابن ُقَتیبـه )اإلمامـة و الّسیاسـه: ٩١/١ ]٩5/١[( آورده اسـت: »گفته انـد عمـرو بـه معاویـه گفـت: 

مّتهـم  می کنـم،  تـو  بـه  کـه  نصیحتـی  در  مـرا  و  مـی ورزی  کم دلـی  علـی  بـا  رویارویـی  در  ›آیـا 

گر در نخسـتین برخورد  می شـماری؟ به خدا سـوگند! هرآینه با علی رویارو خواهم شـد، حّتی ا

کـش  بـا وی، هـزار بـار بمیـرم.‹ پـس عمـرو بـه میـدان علـی رفـت و علـی بـر او ضربتـی زد و بـر خا

برگرداْنـد  روی  او  از  علـی  داشـت.  امـان  در  را  خـود  عورتـش،  دادن  نشـان  بـا  عمـرو   افکنـد. 

و بازگشـت. علی؟ضر؟ هرگز به عورت کسـی نگاه نکرد، زیرا از آن چه برایش روا و در شـأن کسـی 

کدامنی از آن دوری می ُجست. چون وی _ کّرم اهلل وجهه _ نبود، حیا می ورزید و با کرامت و پا

یـه  کـه عمـرو بـن عـاص بـه معاو گویـد: »آن گاه  هـب: ٢/٢5 ]٢/4٠5[( 
ّ

مسـعودی )ُمـروج الذ

کـه بایـد خـود، بـا علـی  یـه او را سـوگند داد  کنـد، معاو کـه بـا علـی رو در رو نبـرد  کـرد  پیشـنهاد 

یـارو شـود. پـس عمـرو چـاره ای جـز این نداشـت و به میدان علی آمد. چون رو به رو شـدند،  رو

ی ضربـت زنـد. عمـرو عـورت خـود را نمایـان  علـی او را شـناخت و شمشـیر برکشـید تـا بـر و

سـاخت و گفـت: »بـرادر تـو قهرمـان نیسـت، بلکـه بـه اجبـار بـه ایـن کار تـن داده اسـت.« پـس 

کنـد!« و عمـرو بـه لشـکر خـود بازگشـت. گفـت: »خدایـت لعنـت  ی برگردانـد و  علـی رو

 در یکـی از شـب های صّفیـن، عمـرو بـن عـاص و ُعْتَبـة بـن ابی سـفیان و ولیـد بـن عقبـه 

یـه گردآمدند.  و مـروان بـن حکـم و عبـداهّلل بـن عامـر و ابن طلحـة الّطلحـات خزاعـی، نـزد معاو

ُعْتَبـه گفـت: »کار مـا و علـی بن ابی طالـب شـگفت اسـت! در میـان مـا هیـچ کس نیسـت جز 

کـرده و یکـی از نزدیکانش را کشـته که هنـوز انتقام او  کـه علـی دارایـی اش را یکسـره نابـود  ایـن 

سـتانده نشـده اسـت. اّمـا مـن: علـی جـّدم ُعْتَبة بن ربیعه و بـرادرم حنظله را کشـت و در نبرد 
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کشت؛  کشتن عمویم شیبه همراهی نمود؛ و اّما تو ای ولید: علی پدرت را در اسارت   بدر در 

ک افکند و همۀ لباس و وسایل عمویت را غنیمت گرفت؛   و اّما تو ای ابن عامر: پدرت را بر خا

کشـت و برادرانـت را یتیـم نمـود؛ و اّمـا تـو ای  و اّمـا تـو ای ابن طلحـه: در نبـرد جمـل پـدرت را 

کـه شـاعر1 سـروده اسـت: مـروان: حـال تـو چنـان اسـت 
تهـی  قالـب  بی گمـان  بـدو دسـت می یافتنـد2،  گـر  ا و  رهیـد؛  از چنگشـان  نیمـه جـان  )ِعلبـاء( 

کشته می شد[.« می کرد ]و 

گفت: »تو  کرده ای؟« مروان  گفت: »این اقرار است؛ اّما برای تغییر این حال چه  معاویه 

کدام تغییر را می خواهی؟« گفت: »می خواهم او را با نیزه چنان زنید که گوشتش از هم بپاشد.« 

گفت: »ای معاویه! به خدا سوگند! جز این نمی بینمت که هذیان می گویی یا شوخی می کنی. 

و جز این نمی بینم که ما را بار گرانی بر خود می دانی!« ابن عقبه گفت:
معاویـه، پسـر حـرب، بـه مـا می گویـد: »آیا میان شـما کسـی نیسـت که از کشـندۀ خویشـاوندتان 

کند؟ خون خواهـی 

گره ها او را معیوب نمی سازند، بر ابوالحسن علی یورش َبَرد؟ که  و با نیزه ای سخت 

و در حالی که خون جنگاوران همچنان بر زمین می ریزد و ِگرد می آید، میان سینه اش را ِبَدَرد؟«

بـدو گفتـم: »ای پسـر هنـد! بـازی ات گرفتـه اسـت؟ گویـی تو میان مـا مردی بیگانـه ای ]و علی 

را نمی شناسـی[!

گـر نیـش زنـد، زهـرش را  کـه ا ک[ َتـه دّره برمی انگیزانـی؟ همـان  آیـا مـا را بـر اژدهـای ]خطرنـا

درمانی نیست.

ک برایش آماده شود، که در ته دره به آهستگی راه  رود و در آنجا شیری ترسنا کفتاری 

کـه بـا علـی رویـارو شـویم؛ و رویارویـی بـا او بـس شـگفت  درمانده تـر از مـا نخواهـد بـود، آن گاه 

خواهـد بـود!«

کـه خـود با او رویارو شـده اسـت؛ ولی  مـا را بـه دیـدار بـا علـی در آوردگاه جنـگ می خوانـد، کسـی 

تیـر مـرگ نزدیـک از ]کنار گوش[ وی بگذشـت.

1. مراد، امرئ القیس است.

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر  قـات السـبع زوزنـی، »أدرکَنـه« آمـده 
ّ
2. در متـن، »أدرکتـه« آمـده، ولـی در شـرح معل

گرفـت. )ن.( همیـن پایـه صـورت 
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کـه قلبـش از تـرس وی بـه سـختی  کـرد و در حالـی  کـه دو بیضـه اش وی را حفـظ  بـه جـز عمـرو 

می تپیـد، از مـرگ رهیـد.

کـه جنـگاوران در میانـۀ غبـار آوردگاه، علـی را بـه چشـم دیدنـد، ]دل هاشـان از دسـت  آن گاه 

گـوی دلـی در سـینه ندارنـد. رفـت[ و 

سوگند به جان پدرم! گمان ندارم که معاویة بن حرب را عیب رسد ]که فرار از علی عیب نیست[.

کارزار، وی را ]به جنگ رو در رو[ خواند و ندایش را بدو رساند؛ اّما او پاسخی  گرم  گرما علی در 

نـداد ]و خاموش ماند[.

گــر ولیــد راســت می گویــد، خــود بــا علــی رو بــه رو شــود  گفــت: »ا عمــرو خشــمگین شــد و 

کــه صــدای او را بشــنود.« آن گاه، چنیــن ســرود: گیــرد  یــا جایــی قــرار 

که تهدید او دل مرا را پر از ترس  ولید دعوت علی ]به مبارزه[ را به یاد من می آورد؛ در حالی 

ساخته بود، مرا به مبارزه طلبید.

]علی کسی است که[ هرگاه قریش حضور و دیدارش را در جنگ ها به یاد می آورند، حّتی دل های 

سخت و استوار هم از هول و هراس او از دست می رود.

در بارۀ رویارویی با وی ]در میدان جنگ[ باید پرسید: معاویه پسر حرب و ولید، چه جایگاهی 

کاری را دارند؟[ دارند؟ ]آیا توان چنین 

ولید مرا در مورد رویارویی با شیری نکوهش کرد که چون نعره برآوَرد، دیگر شیران به هراس افتند.

کـه یـال اسـبان بـه خـون  کـه او را نشناسـم، آن گاه  آری؛ بـا علـی رویـارو شـدم و اینگونـه نبـود 

]جنگاوران[ آغشته بود.

مـن بـه او ضربـه مـی زدم و او نیـز بـه قصـد جانـم بـه مـن ضربـه مـی زد. و بیـش از ضربـه زدن بـه 

او، چـه می توانـم بخواهـم؟

کارآمدی! با علی رو به رو شو! که سوارکاری قهرمان و  کنون تو ای ]ولید[ پسر ابومعیط  ا

کنده خواهد شـد و رگ هایت  گر تو ندا و فریاد علی را بشـنوی، دلت از جا  سـوگند یاد می کنم! ا

کرد. ]از تـرس[ آماس خواهد 

گر با او رویارو گردی، در سوگت یقه هایی دریده خواهد گشت و بر گونه هایی نواخته خواهد شد. و ا

)کتــاب صّفیــن: ص٢٢٢ ]ص4١٧-4١٨[؛ شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: ١١٠/٢ 

ّمــه تألیــف ســبط ابــن جــوزی: ص5١ ]ص٨٩-٩٠[(
ُ
]٣١4/6-٣١5[؛ تذکــرة خــواّص األ
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کـه سـپس ولیـد بـا اشـاره بـه عمـرو بـن عـاص،  در روایـت سـبط ابن جـوزی آمـده اسـت 

گـر سـخنم را راسـت نمی شـمرید، ]از عمـرو[ بپرسـید!« و بدیـن سـان، می خواسـت  گفـت: »ا

ی را سرزنش نماید. و

هشام بن محّمد گوید: »شرح این گفتار چنین است که روزی از روزهای صّفین، علی 

گوشه ای از لشکر دید، اّما او را نشناخت. به او ضربه ای زد   بیرون آمد و عمرو بن عاص را در 

ی گرداند.  ی رو ی افتاد، پس عورتش آشکار شد و ]با آن حال[ به سوی علی آمد. علی از و و و

نشیمنگاهت  آزادشدۀ  عمرت،  همۀ  در  تو  نابغه!  پسر  ›ای  گفت:  و  شناخت  را  او  سپس 

کار بارها از او سرزده بود.« هستی!‹ و این 

روایت ابن عّباس

در  روزی  کـه  اسـت  آورده  ابن عّبـاس  از  سـند  ذکـر  بـا  ص4٠٧-4٠٨[  صّفیـن:  ]وقعـة  نصـر 

صّفیـن، عمـرو بـن عـاص بـه سـوی علـی رفـت و گمان کرد کـه می تواند او را غافلگیـر کند و بر 

ی تـن بـه تـن شـود.  کـه بـا و ی یـورش آورد و چیـزی نمانـده بـود  ی دسـت یابـد. علـی؟ع؟ بـر و و

کنـد،  کـه بـول  عمـرو خـود را از اسـب بـر زمیـن افکنـد و جامـه اش را بـاال زد و هماننـد سـگی 

یکـی از پاهایـش را بـاال آورد و عـورت خـود را نمایـان سـاخت. علـی؟ع؟ از وی روی برگردانـد و 

ک آلـود، شـتابان گریخـت و بـه سـپاهیانش پنـاه ُبـرد. عراقیان گفتنـد: »ای  عمـرو بـا چهـره ای خا

امیرالمؤمنیـن! آن مـرد گریخـت!« فرمـود: »می دانیـد او که بـود؟« گفتند: »نه.« فرمـود: »وی عمرو 

بن عاص بود که با عورتش با من رو به رو شد و پیوند خویشاوندی را به یادم آورد _ طبق عبارت 

ابن کثیر _ ؛ پس از وی روی برگرداندم.«

عمـرو نـزد معاویـه بازآمـد. معاویـه بـه او گفـت: »ای ابوعبـداهّلل! چه کـردی؟« گفت: »علی 

گـوی و عورتـت را _ در عبـارت  گفـت: »خـدا را سـپاس  کـم افکنـد.«  بـا مـن رویـارو شـد و بـر خا

گـر  کـه ا ابن کثیـر آمـده اسـت: خـدا را سـپاس گـوی و مقعـدت را _ بـه خـدا سـوگند! فکـر می کنـم 

وی را می شـناختی، هرگـز بـا او درگیـر نمی شـدی.« سـپس در ایـن زمینـه چنیـن سـرود:
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خدا را از خطاها و لغزش های عمرو! مرا برای ترک رویارویی با علی نکوهش می کند!

خــواری  بــا  وائــل[  نــوادۀ  عمــرو،  وائلــی)=  ابــن  و  گشــت  رویــارو  علــی  ابوالحســن  بــا   وی 

و رسوایی بازگشت.

کــه هــر جنگجویــی را خــوار  گــر شــرمگاهش را آشــکار نمی ســاخت، علــی را شــیری می یافــت   و ا

]و مغلوب[ می سازد.

کــف آن اســت و جــان آنــان را همچون  گویــا مــرِگ دشــمنان در  کــه  او را دســت و پنجــه ای اســت 

بــاز شــکاری می ربایــد.

بــه را  آن  حجــاز  اهــل  کــه[  گذشــت  رســوایی  بــه  ]لکــن  برگذشــت،  عمــرو  از  مــرگ  گرچــه   ا

 آواز می خوانند.

گفت: »برای این شکست من، چقدر علی را بزرگ می کنی!  گشت و  عمرو خشمگین 

کار ابوتـراب بـا مـن را مایـۀ غبطه می شـماری! _ آیا جز  _ طبـق عبـارت ابن ابی الحدیـد: چقـدر 

کـش افکنـده  یـارو شـده و بـر خا ی رو کـه پسـرعمویش بـا و کـه مـن مـردی هسـتم  ایـن اسـت 

ید؟« گفـت: »نه؛ اّمـا این،  اسـت؟ آیـا می پنـداری کـه آسـمان بـه ایـن سـبب، خـون خواهـد بار

برایـت رسـوایی بـر جـای نهاد.«

 ٢٨٧/٢ ابن ابی الحدیـــد:  تألیـــف  البالغـــه  نهـــج  شـــرح  ]ص4٠6-4٠٨[؛  ص٢١6  صّفیـــن:  )وقعـــة 

]6٠/٨-6١[؛ البدایة و الّنهایه تألیف ابن کثیر: ٢6٣/٧ ]٢٩٢/٧[(

معاویه و عمرو

ی درآمـد،  یـة بـن ابی سـفیان اجـازۀ ورود خواسـت و چـون بـر و عمـرو بـن عـاص از معاو

یـه خندیـد. عمـرو گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! خداونـد همـواره شـادمانت دارد؛ چـه چیـز  معاو

کـه فرزنـد ابوطالـب، بـا شمشـیرش بـر  گفـت: »هنگامـی را بـه یـاد آوردم  مایـۀ خنـدۀ تـو شـد؟« 

یـه! آیـا مـرا سـرزنش  گفـت: »ای معاو گریختـی.«  کـردی و  ی پرهیـز  سـرت فـرود آمـد و تـو از و

یارو شـدی؛ پس رنگت دیگرگون  که تو، خود، با او رو می کنی؟ شـگفت تر از آن، روزی اسـت 

گـر بـا  کـرد. بـه خـدا سـوگند! ا شـد و از اسـتخوان سـینه ات صـدا برآمـد و سـوراخ بینـی ات ورم 
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یـارو می شـدی، پـِس سـرت را بـه درد مـی آورد و خانـواده ات را یتیـم می کـرد و حکومتت  ی رو و

را می سـتاند.« سـپس عمـرو چنیـن سـرود:
که سـواران هرگز  که با سـوار ]جنگاور[ی رویا رو شـد  ای معاویه! سـرزنش مکن سـوار دالوری را 

نتواننـد بدو دسـت یابند.

گـر میـان سـواران جنـگاور ابوالحسـن را بینـی که به سـویت روی نهاده و بر سـرت  ای معاویـه! ا

گونـه وسوسـه ]و فکـر[ به تو هجـوم می آورد. فـرود می آیـد، همـه 

گـر بـه ]فـرار و[ دویـدن ادامـه ندهـی، َنَفَسـت  کـه مـرگ، حـّق اسـت و ا و آن جـا خواهـی دانسـت 

را بنـد خواهـد آورد.

کـه از آسـمان، شـاهینی مغـرور برایـش  گـر تـو بـا وی رویـارو شـوی، چـون جغـدی خواهـی بـود  ا

آمـاده شـود و بـه سـویش آیـد ]و وی را درربایـد[.

کـه ]در  کسـی از آنـان زنـده توانـد مانـد؟ هـر  کـه وی حریفـان را سـخت بکوبـد، چـه  پـس از آن 

جنـگ[ بـا علـی رویـارو شـود، بی گمـان از زندگـی ناامیـد خواهـد شـد.

کـری زده، بگریختـی، پـس عرصـۀ صحراهـا بـر  علـی تـو را بـه رویارویـی خوانـد و تـو خـود را بـه 

تـو تنـگ گشـت.

کـه مـرگ نزدیک تریـن وعـده گاه اسـت و در آن چـه علـی تـو را بـدان  آن هنـگام، نیـک دانسـتی 

فراخوانـد، بسـی سـختی ها و مشـکل ها اسـت.

کـه چـرا در رویارویـی بـا علـی، تنهـا نوک نیـزه اش به من رسـیده و درندۀ  و مـرا سـرزنش می کنـی 

کشـیده اسـت. گوشـتم را به نیش  جنگ، تنها تکه ای از 

کـه علـی شـیر بیشـه ]ی  جنـگاوری[ باشـد و پـدر شـیربچگان  خداونـد نخواسـته اسـت جـز ایـن 

کـه ]دالوران چـون[ طعمه هـا بـه پیشـگاهش تقدیـم شـوند.

ک ]گور[ نپوشاْند؟ گشت و در آوردگاه پیکرش را خا کسی با وی رویارو  چه 

کارزار را برانگیزان؛  گرد و غبار میدان  گفتم، تردید داری، ]با وی رو به رو شو و[  که  گر در این  ا

که تمام سخنانت یاوه و باطل است. وگرنه بدان 
)کتـاب صّفیـن: ص٢5٣ ]ص4٧٣[؛ األمالـی تألیـف شـیخ: ص٨4 ]ص١٣4[؛ تذکـرة خواّص 

ّمـه تألیـف سـبط ابن جـوزی: ص5٢ ]ص٩١[(
ُ
األ

ـــو، خـــود،  گفـــت: »ت ـــه ایـــن همـــه نیـــاز نبـــود.«  کـــن ای ابوعبـــداهّلل! ب گفـــت: »بـــس  ـــه  ی معاو

ایـــن را خواســـتی.«
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که روزی عمرو بن عاص معاویه  در عبارت ابن ُقَتیبه )عیون األخبار: ١6٩/١( آمده است 

گفت: »ای امیرالمؤمنین! خداوند خندانت دارد؛ از چه رو  را در حال خندیدن دید. به وی 

ابوطالب،  فرزند  با  برخورد  در  که  آن گاه  تو می خندم،  »به حاضر ذهنی  گفت:  می خندی؟« 

عورتت را نمایان کردی. هال که به خدا سوگند! او را بخشنده و بزرگوار یافتی؛ و اگر می خواست، 

که به خدا سوگند! من در سمت راست  گفت: »ای امیرالمؤمنین! هال  تو را می کشت.« عمرو 

تو بودم، آن گاه که علی تو را به مبارزه فرا خواند و تو چشمانت چپ شد و ریه ات ورم کرد و از تو 

کاری سرزد که ذکر آن را خوش نمی دارم. پس یا به خودت بخند و یا این را رها کن!«

ئ: ٣٨/١ ]ص5٣[( آمـده اسـت کـه عمرو بن عاص بر  در عبـارت بیهقـی )المحاسـن و المسـاو

کـه به سـویش  یـه او را دیـد  ی بودنـد. چـون معاو کـه گروهـی نـزد و یـه داخـل شـد، حـال آن  معاو

گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! خداونـد خندانـت دارد و شـادمانی ات را  می آیـد، خندیـد. عمـرو 

پابرجـای نمایـد و چشـمت را روشـن کنـد؛ هـر چـه می نگـرم سـببی بـرای خنـده نمی بینم.«

بـن  رو شـدی و علـی  بـه  رو  بـا عراقیـان  کـه  آوردم  یـاد  بـه  را  گفـت: »روز صّفیـن  معاویـه 

 ابی طالـب؟ضر؟ بـر تـو حملـه آورد و چـون تـو را فـرا گرفـت، خـود را از چهارپایـت بـر زمیـن افکنـدی 

کـه بـه خـدا  و عورتـت را نمایـان سـاختی. در آن حـال، چگونـه چنیـن حاضرذهـن بـودی؟ هـال 

گـر می خواسـت، تـو را می کشـت.« سـوگند! بـا مـردی هاشـمی و َمنافـی رو بـه رو شـدی و ا

گــر حالــت مــن تــو را بــه خنــده واداشــته، پــس بــه خــود بخنــد.  یــه! ا عمــرو گفــت: »ای معاو

یــارو شــد، بــا تــو رو بــه رو می گشــت،  ی بــا مــن رو کــه و گــر همچنــان  کــه بــه خــدا ســوگند! ا هــال 

ــود  ــی ات را می رب ــرد و دارای ــم می ک ــواده ات را یتی ــی آورد و خان ــه درد م ــرت را ب ــِس س ــه پ  هرآین

ی دوری جســتی.  و حکومتــت را می ســتاند. اّمــا تــو بــا حمایــت مردانــی نیــزه در دســت، از و

کــه چــون او تــو را بــه مبــارزه فراخوانــد، چشــمانت چــپ شــد  کــه مــن، خــود، دیدمــت   هــال 

کــرد و ســوراخ های بینــی ات ورم نمــود و بــر پیشــانی ات عــرق  کــف  کناره هــای دهانــت  و 

گفــت: »هــر چــه  یــه  کــه ذکــر آن را خــوش نمــی دارم.« معاو نشســت و از پایینــت چیــزی ســرزد 

گفتی بس است. مراد ما، این همه نبود.«
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یه به عمرو بن عاص گفت: »ای ابوعبداهّلل!  در عبارت واقدی آمده است که روزی معاو

گفت: »روزی  ی؟«  گفت: »از چه رو که خنده بر من چیره می شود.«  تو را نمی بینم، مگر این 

که در صّفین، ابوتراب به تو حمله آورد و تو برای دوری از برق نیزه اش، خود  را به یاد می آورم 

گفت: »من بیش از تو دچار خنده  ی نشان دادی.« عمرو  را بر زمین افکندی و عورتت را به و

کرد  ورم  یه ات  ر پس  فراخواند،  مبارزه  به  را  تو  او  که  می آورم  یاد  به  را  روزی  زیرا   می شوم؛ 

و زبانت در دهانت آماس نمود و آب دهانت خشک شد و لرزه بر اندامت افتاد و از تو چیزی 

ی نداد؛ و چگونه  گفت: »هیچ یک از این ها رو یه  که ذکر آن را خوش نمی دارم.« معاو سر زد 

که مردان قبیلۀ عک و اشعری ها نگاهبان من بودند؟«  چنین چیزی ممکن است، حال آن 

ی داد.  که برایت رو کم تر از حالتی بود  کردم،  که آن چه وصف  گفت: »هرآینه خود می دانی 

گر در  که مردان عک و اشعری ها پیشاپیش تو بودند؛ پس ا این حال هنگامی تو را دست داد 

گفت: »ای ابوعبداهّلل! شوخی،  اوج جنگ با علی رو در رو می شدی، حالت چگونه بود؟« 

کسی را عیب  ی،  گریختن از و کشاند؛ همانا ترسیدن از علی و  ما را به این سخن جّدی 

نباشد.« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: ١١١/٢ ]6/٣١٧[(

سرزنش  را  عمرو  همواره  یه  معاو که  است  آورده  ]ص4٣٢[(  ص٢٢٩  صّفین:  )وقعة  نصر 

که سخت  نموده، روز معروف او را به یاد می آورد و می خندید. عمرو نیز چنین بهانه می آورد 

ی را سرزنش نمود و گفت: »آن گاه که  یه و در برابر امیرالمؤمنین گرفتار بوده است. روزی معاو

گریختید، با شما به انصاف رفتار نمودم. و همانا  من با سعید بن قیس رو به رو شدم و شما 

ی درگیر  گر علی بود، با و گفت: »به خدا سوگند! ا گشت و  که تو بزدلی!« عمرو خشمگین 

که علی تو را  که می پنداری، دلیر هستی، پس چرا آن گاه  گر چنان  یه! ا نمی شدی. ای معاو

یارو نشدی؟« سپس عمرو در این زمینه چنین سرود: به مبارزه فراخواند، با او رو

کـه در گرد و غبـار میدان، تو را بـه مبارزه  بـه سـوی سـعید بـن ذی یـزن مـی روی؛ اّمـا آن کـس را 

 خواند، وامی گذاری؟

آیـا نمی خواهـی بـا ابوالحسـن علـی رویـارو شـوی؛ شـاید خداونـد وی را بـر تو ]در حالی که پشـت 

کـرده و می گریـزی[ چیره سـازد؟
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گر به میدانش می رفتی ]جانت را[ می باختی. او تو را به مبارزه فراخواند؛ ولی پاسخش ندادی و ا

کـه در ایـن بـاره  کـر شـده بـودی؛ و ایـن  کـه تـو را بـه همـاوردی خوانـد، از فراخوانـش  آن گاه 

کنـد، آرزویـت بـود. سـکوت 

کـرده بـود؛ اّمـا  گروهـی را در آسـیابش خـرد  کـه بـا دلیـری اش  و آن دلیـر مـرد بازگشـت، در حالـی 

آسـیاب تـو ]هرگـز[ چیـزی را آسـیاب نکـرد.

ای پسـر هنـد! بـا یارانـت بـه انصـاف رفتار نکردی. آیا تو خود، از علی می هراسـی، اّما کسـانی را 

گریز از علی سـرزنش می کنی و[ به خشـم می آوری؟ کـه کفایتـت نموده انـد ]بـه 

گونـه نیکـی و خیـری بـرای مـن پنهـان نسـاختی؛   نـه؛ بـه خـدا سـوگند! در دل و ضمیـرت هیـچ 

و آن چه برای من آشکار نمودی، جز خواسته و هوا و هوست نبود.

عمـرو بـن عـاص در ایـن ابیـات بـه مطلبـی اشـاره نمـوده که نصـر بـن ُمزاِحم )وقعـة صّفین: 

علـی؟ع؟  صّفیـن،  نبـرد  در  نموده انـد:  گـزارش  را  آن  یخ نویسـان  تار دیگـر  و  ]ص٢٧4[(  ص١4٠ 

یـه گفـت: »از او بپرسـید کـه  یـه!« معاو میـان دو لشـکر ایسـتاد و چندیـن بـار نـدا داد: »ای معاو

ی من نمایان شـود تا با او سـخنی بگویم.«  گفت: »دوسـت می دارم رو به رو چه می خواهد.« 

ی نزدیـک شـدند، او بـه  یـه همـراه عمـرو بـن عـاص نمایـان شـد. چـون آن دو بـه و پـس معاو

گفـت: »وای بـر تـو! چـرا مـردم میـان مـن و تـو بـه نبـرد پردازنـد  یـه   عمـرو توّجـه ننمـود و بـه معاو

کس دیگری را بکشـد، حکومت  کن؛ پس هر  و یکدیگر را ضربه زنند؟ تو، خود، با من مبارزه 

گفـت: »ای ابوعبـداهّلل! در ایـن میـان، رأی تـو  ی نمـود و  یـه بـه عمـرو رو از آن او اسـت.« معاو

چیسـت، آیـا بـا او مبـارزه کنـم؟« عمـرو گفـت: »هرآینـه ایـن مرد بـا تو به انصاف سـخن گفت. 

تـو  تـا وقتـی عربـی زنـده اسـت، مایـۀ ننـگ  کنـی،  بـا او خـودداری  از مبـارزه  گـر  ا کـه  بـدان   و 

فریـب  در بـارۀ جانـش  مـن  کسـی چـون  گفـت: »ای عمـرو!  یـه  بـود.« معاو نسـلت خواهـد  و 

ی  کـه و نمی خـوَرد. بـه خـدا سـوگند! هیـچ مـردی بـا فرزنـد ابوطالـب مبـارزه نکـرده، مگـر آن 

ی به بازگشـت نهاد تا همراه عمرو  یه رو زمین را از خونش سـیراب نموده اسـت.« سـپس معاو

به انتهای صفوف رسید.

روزی در صّفیـن، علـی؟ع؟ همـراه اشـتر از سـپاهش فاصلـه گرفت. سـپس آن دو آهسـته 
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بـه حرکـت درآمدنـد تـا تّپـه ای بیابنـد و بـر آن بایسـتند. علی چنین سـرود:
کارزار  گاهی[ به  گاه سـازند. آن گاه ]با آ گر خواهید[ از سـوابقم بپرسـید تا شـما را آ من علی ام! ]ا

کنید. روی آوریـد یا بدان پشـت 

کیزه از خاندان ما است؛ ک و پا شمشیرم ُبرنده است و سر نیزه ام تیز و درخشان؛ و پیامبر پا

که در بهشت بالی سبز دارد. همچنین حمزۀ خوبی ها و نیز جعفر از ما است، همو 

او )= حمـزه( شـیر خـدا اسـت و مایـۀ افتخـار. ایـن و آن، هـر دو مایـۀ افتخارند؛ حال آن که پسـر 
هنـد ]جگرخـوار[ در تنگ نـا و پریشـان حالی اسـت.1

کــه همــۀ پیکــرش را از آهــن پوشــانده بــود و شــناخته  گاه ُبســر بــن أرطــاة در حالــی  نــا

کــن!« علــی، بــه  ی را نــدا داد: »ای ابوالحســن! بــا مــن مبــارزه  ی او درآمــد و و یــارو نمی شــد، رو

ی اعتنــا ورزد. چــون بــه او نزدیــک شــد، بــا  کــه بــه و کــرد، بــدون آن  ی  آهســتگی بــه ســوی او رو

کــه نیــزه بــر او  کــه زره بــر تــن داشــت، ضربتــی زد و بــر زمینــش افکنــد. زره ســبب شــد  نیــزه بــه او 

کارگــر نگــردد. ســپس ُبســر بــا نشــان دادن عورتــش، خــود را از علــی در امــان نگاه داشــت. قصد 

کــه بــا ایــن کار، قــدرت و ســختِی علــی را از خود دور کند. علی؟ع؟ به او پشــت کرد  ی آن بــود   و

گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن!  و بازگشــت. چــون ُبســر بــر زمیــن افتــاد، اشــتر او را شــناخت و 

کــه  کــن؛  گفــت: »او را رهــا  ایــن ُبســر بــن أرطــاة، دشــمن خــدا و دشــمن تــو، اســت.« علــی 

کــه انجــام داد ]بــه ســراغش روم[؟« ســپس جوانــی  کار  کنــد! آیــا پــس از ایــن  خدایــش لعنــت 

کــه می گفــت: کــه پســرعموی ُبســر بــود، بــه علــی یــورش آورد، حــال آن 
را  گرفت. سالمندی  از تو خواهد  را  انتقامش  اّما این جوان نورس  بر زمین افکندی؛  را  ُبسر 

ک افکندی؛ اّما همۀ ما پشتیبان و خونخواه ُبسر هستیم. که یاورانش نزدش نبودند، به خا

که می سرود: ی حمله نمود، در حالی  اشتر به و
گرد و غبار میدان آشکار می گردد؟ آیا هر روز پای سالخورده ای باال می رود و عورتی میان 

کـه خـون دشـمن را می ریـزد، آن شـرمگاه را آشـکار می سـازد. عمـرو و ُبسـر دچـار  ضربـت دسـتی 

کمرشـکن شـده اند. رسـوایی و بالیـی 

1. مصـرع دوم در متـن چنیـن آمـده اسـت: »هـذا بهـذا و ابـن هنـٍد ُمْحَجـُر« ولـی در وقعـة صّفیـن، »هـذا و هـذا و ابـن هنـٍد 
گرفـت. )ن.( کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر همیـن اسـاس صـورت  ُمْجَمـُر« درج شـده 
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ی ضربتی زد و پشتش را درهم شکست. آن گاه، اشتر با نیزه بر و

کردنـد. علـی او را نـدا داد:  ُبسـر از ضربـۀ علـی برخاسـت و سـپاهیانش بـه میـدان پشـت 

یـه بازگشـت.  یـه از تـو سـزاوارتر بـود.« سـپس ُبسـر نـزد معاو کار، معاو »ای ُبسـر! بـرای انجـام ایـن 

ی گفـت: »سـرت را بـاال گیـر کـه خداونـد دولتمندِی تـو را به عمرو سـپرد!« در این  یـه بـه و معاو

زمینـه، حـارث بـن َنْضـر سـهمی چنین سـروده اسـت:

گرد و غبار میدان عورتش آشکار است؟ که زیر  گسیل می دارید  آیا هر روز سواری را به میدان 

و بـه همیـن سـبب، علـی ]ضربـت[ سـر نیـزه اش را از وی بازمـی دارد و در خلـوت، معاویـه از ایـن 

کار می خنـدد!

کاله خـوِد سـرش شـد ]و جانـش را نجـات داد[!  کار،   دیـروز نیـز عـورت عمـرو آشـکار شـد؛ پـس 

کار آمد. و عورت ُبسر درست چون عورت عمرو به 

گام نهیـد و دیگـر بـار بـا شـیر  بـه عمـرو و فرزنـد ارطـاة بگوییـد: بـا بینـش در راه مناسـب خـود 

نگردیـد! رویـارو  ]شـرزه[ 

و جـز شـرم و دو بیضه تـان را مسـتایید؛ چـون _ سـوگند بـه خـدا! _ تنهـا ایـن دو حافظ جان شـما 

]از مـرگ[ بودند!

گـر ایـن دو نبودنـد، از سـرنیزۀ علـی رهایـی نمی یافتیـد. عبرتی که در این رویداد نهفته اسـت،  ا

از تکرار آن بازدارنده اسـت.

که علی نیز میان ایشـان اسـت و بامدادان، سـخت یورش می آورند، رویارو  گاه با سـوارانی  هر 

کناری روید ]و از نبرد با آنان دسـت بدارید[! شـدید، آن سـواران را رها سـازید و ]بی درنگ[ به 

زیـرا تجربه هـا]ی  بـه شـما نرسـد؛  نیزه هـا و شـعله های جنـگ  کـه  انـدازه ای دور شـوید  بـه  و 

پیاپـی[ شـما را بـس اسـت.

گردیـد. چگونگی  کـه خواهیـد، بـاز  کاری  گـر بـاز در خـود تمایـل بـه رویارویـی ببینیـد، بـه هـر  و ا

کـه بود. ]نتیجـه[ همـان اسـت 

)وقعـة صّفیـن: ص٢46 ]ص46١[؛ اإلسـتیعاب: 6٧/١ ]١65/١[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف 

ابن ابی الحدیـد: ٣٠٠/٢ ]٩5/٨[؛ مطالـب السـؤول: ص4٣؛ البدایـة و الّنهایـه تألیـف ابن کثیـر: 

٢٠/4 ]٢٣/4[؛ نـور األبصـار: ص٩5 ]ص١٩٢-١٩٣[(

کــه عــورت خــود را از بیــم  کــه عمــرو نخســتین مــردی نبــود  گــزارش می دهــد  یــخ بــه مــا  تار
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کــه در نبــرد  ی از طلحــة بــن ابی طلحــه تقلیــد نمــود  ــان ســاخت؛ بلکــه و امیرالمؤمنیــن نمای

گزیــر دیــد، بــا نشــان دادن  ی حملــه آورد و او مــرگ خویــش را نا ُاحــد، چــون امیرالمؤمنیــن بــه و

یــارو شــد. عــورت خــود، بــا او رو

بنگرید به: البدایة و الّنهایه تألیف ابن کثیر: 4/٢٠�

بـی )الّسـیرة الحلبّیـه: ٢4٧/٢ ]٢٢٣/٢[( از ایـن ماجـرا یاد نموده و گفته اسـت: »برای 
َ
نیـز َحل

یـداد در نبرد صّفین دو بار رخ داد: نخسـت در  سـرور مـا، علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ ، هماننـد این رو

کشـته خواهـد  کـه چـون دیـد  حملـه بـه ُبسـر بـن أرطـاة؛ و دوم، در حملـه بـه عمـرو بـن عـاص 

گرداند.« ی  ی رو کرد و علی _ کّرم اهلل وجهه _ از و شد، عورتش را نمایان 

ین
ّ

اشتر  و عمرو بن عاص در آوردگاه نبرد صف

 روزی در صّفیـن، معاویـه، مـروان بـن حکـم را فراخوانـد و گفـت: »همانـا اشـتر مـرا بـه اندوه 

و اضطـراب افکنـده اسـت. بـا ایـن سـپاه از مـردان یحصـب و کالع بـه سـویش حرکـت کـن و بـا 

وی رویـارو شـو و همـراه ایـن سـپاه بـا او بجنـگ.« مـروان گفـت: »عمـرو را به ایـن کار فراخوان؛ که 

جامـۀ زیریـن تـو اسـت.« گفـت: »تـو هـم جـاِن منی که کنـار رگ گردنـم جـای داری.« گفت: »اگر 

چنیـن بـودم، هماننـد وی بـه مـن بخشـش می نمـودی و یا همانند مـن او را محـروم می نهادی. 

اّمـا تـو آن چـه را از آِن خـودت اسـت، بـه وی بخشـیده ای؛ و آن چـه را از آِن دیگـران اسـت، بـه 

شکسـت  اگـر  و  می یابـد؛  شایسـته  جایگاهـی  او  گـردی،  پیـروز  اگـر  پـس  داده ای.  وعـده  وی 

خـوری، گریختـن بـرای وی آسـان اسـت.« معاویـه گفـت: »زود اسـت کـه خـدا مـرا از تـو بی نیـاز 

کند!« گفت: »تا امروز که چنین نشده است.«

گـردد. عمـرو  کـه بـه سـوی اشـتر روان  یـه، عمـرو را فراخوانـد و او را فرمـان داد  آن گاه، معاو

کـه مـن با تو آن سـخنی را نمی گویم که مروان گفت.« گفـت: »چگونه می خواهی  گفـت: »هـال 

چنیـن گویـی، حـال آن کـه مـن تـو را پیـش انداختم و او را پس نگاه داشـتم؛ و تـو را درون کردم 

گـر چنین کردی، مرا پیـش انداختی  کـه بـه خدا سـوگند! ا و او را بیـرون نمـودم؟« گفـت: »هـال 
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کـه دلسـوزانه برایـت نظـر می دهـم. ایـن مـردم  کفایـت می کنـم و مـرا درون نمـودی  کارت را  کـه 

گـر جـز بـه این راضـی نمی شـوند که آن  در بـارۀ حکومـت مصـر بـا تـو فـراوان سـخن گفته انـد؛ و ا

ی را  را از من بازسـتانی، پس بازسـتان!« سـپس برخاسـت و همراه آن سـپاه بیرون آمد. اشـتر و

پیشـاپیش سـپاه یافت و چنین سـرود:
کاش می دانستم چگونه به عمرو دست یابم؛ همو که برای ]نابودی[ او با خود نذر و عهد کرده ام؛

که در کشتنش آرامش دل من است. که باید انتقام خون یارانم را از وی بازستانم و همو  همو 

گـر َدمـی  از زندگانـی ام بـا وی رویـارو شـوم، دیـگ خشـمم در آن رویارویـی بـر  کـه ا کـس  همـان 

وی بـه جـوش خواهـد آمـد.

گرنه پروردگارم عذرم خواهد پذیرفت. در آن دیدار، او را طعمۀ باز شکاری خواهم ساخت؛ و 

ی اشـتر اسـت، سسـت گشـت و ترسـید؛  کـه و یافـت  چـون عمـرو ایـن رجـز را شـنید و در

کـه بازگـردد؛ بـه سـوی آن صـدا پیـش رفـت و گفـت: کـرد  اّمـا شـرم 

ک که  کاش می دانسـتم چگونـه بـه ماِلـک دسـت یابـم! چـه بسـیار مـردم نـادان و زیـرک و چـاال

کامشان ساخته ام! گرفته و[ نا ]جانشان را 

کـه کشـته ام و چـه بسـیار روآورنـده به میدان نبـرد که با روی  َوه چـه بسـیار شهسـوار و خون ریـز 

کت بوده ام. کـه[ همۀ روزگارم را در معـرض هال ک ندارم؛  سـیاه بازگشـت! ]از مـرگ بـا

کاری نیفتـاد.  گردانـد و نیـزه بـر او  ی  ی ضربـه ای سـخت زد. عمـرو رو اشـتر بـا نیـزه بـر و

سـپس عنـان اسـبش را برپیچیـد و دسـتش را بـر صورتـش نهـاد و دوان دوان بـه سـوی سـپاه 

کـه بـاد صبـا مـی وزد،  خـود بازگشـت. نوجوانـی از قبیلـۀ یحصـب بانـگ زد: »ای عمـرو! مـادام 

ک بـر سـرت بـاد!« خـا

)وقعة صّفین: ص٢٣٣ ]ص44٠[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: ٢/٢٩5 ]٨٠/٨[(

یـه و فراخواننـدگان بـه  کـه جنـگاوران پیرامـون معاو گـزارش نشـان می دهـد  ابتـدای ایـن 

گـروه  کـه پیشـوا و پیـروان در آن  ی، دارای چـه روحّیاتـی بوده انـد. نیـز بیـان می کنـد  امامـت و

زنـده چـه هدف هایـی داشـتند. پس 
َ
گ ک نهـاد _ در آن نبـرد  تجاوزپیشـه _ بـه تصریـح پیامبـر پا

کسـی  کسـی همانند عمرو بن عاص جامۀ زیرین او، و  که  چه توانم نوشـت در بارۀ پیشـوایی 
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ی که در  چـون مـروان بـن حکـم جـان او بـه شـمار رود؟ و شـما را چـه بـاور تواند بـود در بارۀ پیـرو

یایی درسـت باشـد _  گر چنین رؤ کـه اطاعتـش بر او واجب اسـت _ ا معرکـۀ نبـرد، بـا پیشـوایی 

ی فتنه و شّر انگیزد؟ گوید و برای دستیابی به مقام و مستمّری، بر و گونه سخن  این 

ابن عّباس و عمرو

عمـرو بـن عـاص چـون حـج گـزارد، در اجتمـاع انبـوه حـج بایسـتاد و معاویـه و بنی امّیـه را 

بسـیار سـتایش نمود و از بنی هاشـم بدگویی کرد. سـپس از صحنه های حضور خود در صّفین 

را  چـه  آن  تـو  فروختـی  معاویـه  بـه  را  دینـت  همانـا  عمـرو!  »ای  گفـت:  ابن عّبـاس  نمـود.  یـاد 

داشـتی، بـه او دادی و او آن چـه را از آِن دیگـری بـود، بـه تـو وعـده داد. پـس آن چـه وی از تـو 

گرفـت، افزون تـر از چیـزی بـود کـه بـه تـو داد؛ و آن چـه تـو از او گرفتـی، فروتـر از چیـزی بـود کـه بـه او 

دادی؛ و هـر دو از ایـن داد و سـتد خشـنود گشـتید. پـس چـون مصـر در چنـگ تـو قـرار گرفت، در 

پـی آن برآمـد کـه از تـو عیـب جویـد و برکنـارت کنـد، تـا جایـی کـه آمـاده بـودی جانـت را ]بـرای 

حفـظ ایـن مقـام[ بـه وی تسـلیم کنـی. از ماجـرای خـود بـا ابوموسـی یـاد نمـودی: تـو را نبینم جز 

از  نیـز  نیافتـی.  آرزو  و  بـدکاری و فریبگـری، میـل  بـه  بـه خیانـت فخـر ورزیـدی؛ و جـز  ایـن کـه 

صحنه هـای حضـور خـود در صّفیـن یـاد کـردی: بـه خـدا سـوگند! گام هـای تـو بـر مـا سـنگین 

نبـود و تـو بـودی کـه در آن نبـرد، عـورت خـود را آشـکار نمودی. در آن جنـگ، کارزار تو بر ما چیره 

نشـد، بلکـه تـو در نبـرد زبانـی دراز و نیـزه ای کوتـاه داشـتی. هنگامـی بـه جنـگ روی مـی آوردی 

کـه پایـان آن بـود؛ و هنگامـی بـه جنـگ پشـت می کـردی کـه آغـاز آن بـود. تو را دو دسـت اسـت: 

دسـتی کـه بـه خیـر نمی گشـایی؛ و دسـتی کـه از شـر فرونمی بنـدی. و تـو را دو چهره اسـت: یکی 

الفت انگیـز و دیگـری وحشـت انگیز. بـه زندگانـی ام سـوگند! هـر کـس دیـن خـود را بـه دنیـای 

دیگـری بفروشـد، سـزاوار او اسـت کـه بـر آن چـه فروختـه و خریـده، دیرگاهـی اندوهنـاک باشـد. 

تـو را قـدرت بیـان اسـت، اّمـا سـخن یـاوه می گویـی؛ صاحـب رأیـی، اّمـا شـوم بختی؛ و دارای 

منزلتی، اّما حسد می ورزی. پس کوچک ترین عیب تو، بزرگ ترین عیب دیگران است.«
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کـه بـه خـدا سـوگند! در قریـش هیچ کس بر مـن گامی سـنگین تر از تو  عمـرو گفـت: »هـال 

فـرود نیـاورد؛ و هیـچ یـک از قریـش بـه انـدازۀ تو نزد من منزلـت ندارد.«

تألیـف  البالغـه  نهـج  الفریـد: ١٣6/٢ ]٢٠4/٣[؛ شـرح  الِعقـد  الّتبییـن: ٢٣٩/٢ ]٢٠6/٢[؛  و  )البیـان 

َبـالُذری( از  نقـل  بـه   ]٢4٧/٢[  ١٩6/١ ابن ابی الحدیـد: 

ابن عّباس و عمرو در مجلسی دیگر

یه رفت. یزید  مدائنی گزارش کرده است که روزی عبداهّلل بن عّباس در سفری نزد معاو

یاد بن سمّیه، ُعْتَبة بن ابی سفیان، مروان بن حکم، عمرو بن عاص، مغیرة بن  یه، ز پسر معاو

یه بودند. عمرو بن عاص گفت:  شعبه، سعید بن عاص، و عبدالّرحمان بن اّم حکم نزد معاو

»ای امیرالمؤمنین! به خدا سوگند! این فرد طلوِع شِرّ نخستین و غروِب خیِر واپسین است. 

ی بتاز و فرصت را غنیمت شمار و با  کنده خواهد شد. پس بر و کنی، اصلش  گر نابودش  ا

کن!« کنده  یند، پرا که پشت سر او کسانی را  کردن او، دیگران را باز دار و  مجازات 

ابن عّبــاس گفــت: »ای پســر نابغــه! بــه خــدا ســوگند! عقلــت بــه گمراهــی رفــت و ِخــَردت 

ــن کار  ــده دار ای ــود عه ــن، خ ــرد صّفی ــرا در نب ــت. چ ــخن گف ــو س ــان ت ــا زب ــیطان ب ــد و ش ــاه ش تب

ــا  ــتند و زخم ه ــرد برخاس ــه نب ــگاوران ب ــدی و جن ــده ش ــارزه فراخوان ــه مب ــه ب ــتی، آن گاه ک نگش

بســیار شــد و نیزه هــا درهــم شکســت؟ تــو در آن جــا بــه مبــارزۀ امیرالمؤمنیــن رفتــی و او بــا 

شمشــیر بــه ســویت روی آورد؛ و چــون عقــاب مــرگ را بــر ســر خــود دیــدی، پیــش از رویــارو شــدن 

بــا وی، نیرنگــی بــه کار بســتی تــا ســالم مانــی و پــس از پذیــرش مبــارزه بــا او، از چنگــش رهایــی 

یابــی. پــس بــه امیــد رهایــی، عورتــت را بــه او نشــان دادی و از بیــم قــدرت و ســختِی وی، 

شــرمگاهت را نــزد وی نمایــان ســاختی، مبــادا کــه بــا قهــر و خشــم خویــش، تــو را درهــم شــکند 

ــا وی  ــا ب ــه گفتــی ت ــه معاوی ــو را ببلعــد. ســپس همچــون اندرزگویــی دلســوز، ب ــا حملــه اش ت و ب

مبــارزه نمایــد و رویــارو شــدن بــا او را در نظــرش نیــک جلــوه دادی، بــه ایــن امیــد کــه از ســنگینی 

بــار معاویــه رهــا گــردی و او را از میــان بــرداری. اّمــا وی خیانــت نهفتــه در ســینه ات و نفــاق نهــان 

169/2
)247(



261 4.عمروبنعاص

ــتت را  ــخن زش ــد و س ــزت را بربن ــان تی ــس زب ــرد. پ ــی ُب ــو پ ــدف ت ــه ه ــت و ب ــت را دریاف در جان

فروگــذار؛ زیــرا فــراروی شــیری درنــده و دریایــی مــوج زن هســتی؛ اگــر پیــِش روی شــیر جلــوه کنــی، 

تو را می درد و اگر در دریا فرو روی، تو را غرق می سازد.«

)شرح نهج البالغۀ ابن ابی الحدید: ١٠5/٢ ]٢٩٨/6[؛ جمهرة خطب العرب: ٩٣/٢ ]١٠٢/٢[(

عبداهّلل ِمْرقال و عمرو

کینـۀ هاشـم بـن ُعْتَبـة بـن ابی وّقـاص ِمْرقـال و فرزنـدش عبـداهّلل  از هنـگام نبـرد صّفیـن، 

یـاد را فرمانـدار عـراق نمـود، بـه او نوشـت: »اّمـا بعـد؛ پـس  یـه نشسـته بـود. چـون ز در دل معاو

یاد  عبـداهّلل بـن هاشـم را بیـاب و دسـتش را بـه گردنـش بربنـد و بـه سـوی مـن روان کـن.« پـس ز

ی شـبانه دِر خانـۀ عبـداهّلل را در بصـره  او را در زنجیـر نمـود و از بصـره بـه دمشـق فرسـتاد. _ و

یـه آورده شـد. عمـرو بـن  کوبیـده و او را دسـتگیر نمـوده بـود. _ سـپس عبـداهّلل بـه مجلـس معاو

گفـت:  گفـت: »آیـا ایـن را می شناسـی؟«  یـه بـه عمـرو بـن عـاص  ی بـود. معاو عـاص نیـز نـزد و

که پدرش در نبرد صّفین می گفت: کس است  گفت: »این همان  »نه.« 
کـه نفـس ]اّمـاره ام[ بـرای بازداشـتنم از جانفشـانی،[ بهانه جویـی کرد و بسـیار سرزنشـم  آن گاه 

کـرد و آن را نکاهیـد، مـن جانـم را ]بـه بهشـت[ سـودا کردم.

کـه بـرای خاندانـش جایگاهـی درخـور جسـت و جـو می کنـد؛   مـن همـان یک چشـمی  هسـتم 

گشته است. و سال ها با زندگی درگیر شده تا اینکه از آن ملول 

ِگـره دار)= نیـزه( به آهسـتگی  یـا بایـد آنـان را شکسـت َدهـد یـا شکسـت خـورد. ]از ایـن رو[ بـا آن 

کنـد، خیـری نیسـت.« کـه ]بـه همـاوردان[ پشـت  جانشـان را می ربایـم. نـزد مـن، در رادمـردی 

گفت: عمرو به شیوۀ بیان َمَثل 
کینه های دل ها باقی بماند، کیزه بروید؛ اّما  گیاه پا که  ک آلوده  »چه بسا بر زمین و خا

همانا این همان است. ای امیرالمؤمنین! این کینه ورز را که کینۀ خویش را فروپوشاَند، 

کــن و بــه عراقیــان بــازش مگــردان؛ زیــرا  بگیــر و از رگ هایــش، بــر میــان اندامــش خــون جــاری 

کــه نابــودش می کنــد   ایشــان فتنه گــر و نفاق انگیزنــد. او را بــا ایــن حــال، هواهایــی در ســر اســت 
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گــر  کــه جانــم بــه دســت او اســت! ا گمراهــش می نماینــد. ســوگند بــه آن  کــه  و هوادارانــی دارد 

کــه شــیهۀ اســبانش بدتریــن روز  ی از چنــگ تــو بگریــزد، در برابــرت ســپاهی خواهــد آراســت  و

را بــرای تــو برمی انگیــزد.«

گفـت: »ای زادۀ مـرد دنبال بریـده! چـرا ایـن دلیـری در نبـرد  کـه در زنجیـر بـود،  عبـداهّلل 

کنیـز سـیاه  کـه تـو را بـه مبـارزه فرامی خواندیـم و تـو همچـون   صّفیـن در وجـودت نبـود؛ آن گاه 

را  مـرا بکشـد، مـردی  یـه  گـر معاو ا کـه  پنـاه می بـردی؟ هـال  تنـدرو  بـه اسـبان  رام،  گوسـفند  و 

کـه بزرگـواری اش آزمـوده و توانایی اش سـتوده اسـت، نه دربندشـده ای نگونسـار و خوار   کشـته 

کـه همانـا میـان دو آروارۀ دندانـی  کـن؛  گفتـن را رهـا  گفـت: »چنیـن و چنـان  و ناتـوان.« عمـرو 

کـه دشـمنان را مـی درد و ]تیـزی اش را[ در بینـی ات فرومی کنـد، همچـون  گرفتـه ای  تیـز قـرار 

فروکـردن در بینـی یابویـی لگام بسـته.«

کـه در هنـگام  گزافـه بگـو! مـن تـو را مـردی می دانـم  گفـت: »هـر چـه می خواهـی،  عبـداهّلل 

آسـایش، سرمسـتی؛ در وقت رویارویی، بزدلی؛ و در رو به رو شـدن با دشـمن بسـیار زشـتکاری. 

کـه عورتـت را نمایـان سـازی. آیـا صّفیـن را فرامـوش  بـرای حفـظ جانـت، چنیـن تدبیـر می کنـی 

کـرده ای کـه بـه مبـارزه فراخوانـده می شـدی و از نبرد خـودداری می نمودی، از بیـم آن که مردانی 

کـه اسـبان تنـدرو را بـه چنـگ می آورنـد و عزیـز را خـوار  بـا پیکرهـای نیرومنـد و نیزه هـای تیـز 

می کننـد، بـه تـو دسـت یابنـد؟« عمرو گفـت: »معاویه می داند کـه من در آن صحنه هـای کارزار 

که در برخی از آن صحنه ها،  کوخی از خار بودم و پدرت را می دیدم  حضور داشـتم و همچون 

گر در  اندرونـش می تپیـد واز روده هایـش صـدا برمی خاسـت.« گفـت: »هـال کـه بـه خدا سـوگند! ا

آن صحنـه پـدرم تـو را می دیـد، از بیـم وی بـه لرزه می افتادی و از دسـت او جان به در نمی بردی؛ 

گفـت: »ای بی مـادر! آیـا سـکوت  کشـت.« معاویـه  کـرد و آنـان را  کسـانی جـز تـو نبـرد  اّمـا وی بـا 

گر  نمی کنـی؟« عبـداهّلل پاسـخ داد: »ای پسـر هنـد! آیـا ایـن را بـه مـن می گویی؟ به خدا سـوگند! ا

کـه در میـان  پـای می ایسـتانم، در حالـی  بـر  را  تـو  و  بـر پیشـانی ات می نشـانم  بخواهـم، عـرق 

چشـمانت داغی اسـت که دو گودِی چشـمت از آن رام ]و بیم زده[ شـود. آیا مرا به چیزی بیش 

کـه  گفـت: »ای بـرادرزاده! آیـا بـس می کنـی؟« سـپس فرمـان داد  از مـرگ می ترسـانی؟« معاویـه 
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عبداهّلل را رها کنند.  عمرو به معاویه گفت:

تو را به کاری اسـتوار ]و رأیی حکیمانه[ فرمان دادم؛ اّما تو نافرمانی کردی. کشـتن پسـر هاشـم، 

از کارهای موفقیت آمیز بود.

مگر پدر وی _ ای معاویه! _ نبود که در روز بریدن سرها )= جنگ صّفین( به علی یاری  رساند؟

و از علـی رو برنتافـت تـا آن کـه در صّفیـن آن انـدازه از خـون مـا جریان یافت که به سـان دریاهای 

پـر آب، پدید آمد.

کار  کـه بـه زودی بـر ایـن  و ایـن، پسـر او اسـت و انسـان بـه سـان اصـل و تبـار خویـش اسـت. بـادا 

)= آزاد نمـودن عبـداهلل( انگشـت ندامـت بـه دنـدان بگـزی!

گفت: ی  عبداهّلل در پاسخ و
کینــۀ ســینه اش از خیرخواهــی بازداشــته اســت؛ کینه ای  ای معاویــه! ایــن مــرد، یعنــی عمــرو، را 

کــه خیانــت و بدخواهــی اش خفته نیســت!

کشــتن مــن می دانــد، ای پســر هنــد! آن چــه را عمــرو روا دانســته، تنهــا  وی صــالح تــو را در 

پادشــاهان ]کافــر[ بیگانــه روا می دارنــد.

با این تفاوت که آنان اسیرشان را نمی کشند آن گاه که از وی، بیعتی برای صلح و آشتی، انجام شد.

آری؛ در جنــگ صّفیــن، گزنــدی از مــا بــه تــو رســید که آن را هاشــم و پســرش )= مــن( در باره ات 

روا داشتند.

خ داد، چیــزی نیســت جــز یــادی بــه  گذشــت و ر گذشــت و آنچــه  گذشــت،  آنچــه از آن ماجراهــا 

ســان خواب هــای پریشــان.

کشــتن مــرا  گــر  گذشــته ای و ا کنــی، از خویشــاوندی ]ســزاوار[ در  گــر از مــن درگــذری و مــرا عفــو  ا

کــه حرمــت دارد، حــالل نمــوده ای. فرمــان دهــی، خــون مــرا 

گفت: یه  معاو
گذشـت از بلند پایگان قریش را وسـیله ای به سـوی خداوند در روز سـخت قیامت، می دانم.

کـه پسـر هاشـم را بـه قتـل رسـانم؛ و بدیـن سـان، از فرزنـدان لـؤی   امـروز1 نظـر مـن ایـن نیسـت 

گیرم. و عامر انتقام 

کـه بـه سـیاق مناسـب تر اسـت و ترجمـه بـر ایـن  1. در متـن، »العـداة« آمـده، ولـی در مـروج الذهـب، »الغـداة« درج شـده 
گرفـت. )ن.( اسـاس صـورت 
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کـه جرم وی آشـکار شـد و بخت بـد او را لغزاند  بلکـه نظـر مـن، درگذشـتن از او اسـت، پـس از آن 

]و گرفتارش سـاخت[.

کت، وی  پـدرش در روز صّفیـن، چـون تکـه ای آتـش ]در جنـگ[ علیـه مـا بود؛ اّما نیزه هـای هال

را بـر زمیـن افکند.

د: ١٨١/١ ]٢١٩/١[؛  )وقعة صّفین ابن ُمزاِحم: ص١٨٢ ]ص٣4٨[؛ الکامل فی الغة و االدِب ُمَبّرَ

هب: 5٧/٢-5٩ ]١٧/٣-٢٠[؛ شرح نهج البالغۀ ابن ابی الحدید: ٢/١٧6 ]٣٠/٨-٣4[(
ّ

ُمروج الذ

درس دینداری و اخالق

چــه بســا بــر پژوهنــدگان پوشــیده نمانــده باشــد کــه هــر گونــه زشــتی و پلیــدی کــه در 

کتاب هــای صحیــح تاریخــی بــرای عمــرو بــن عــاص ذکــر گشــته و هــر صفــت ناخوشــایند کــه 

در ال بــه الی گفتارهــای راســِت یــاد شــده، بــه وی نســبت داده شــده، تنهــا از نشــانه های نفــاق 

و از عالئــم اســتوار نشــدِن اســالم و ایمــان نیــاوردن بــه خــدا و تعالیــم پیامبــر مقــّدس اســت. آن 

صفــات زشــت در وجــود وی از ایــن قبیــل بودنــد: فرورتبگــی، گمراهــی، نــارو زدن، نیرنگ بــازی، 

حیله گــری، فریــب کاری، خیانــت، زشــت کاری، پیمان شــکنی، دروغ گویــی، پایبنــد نبــودن 

بخــل،  ریــا،  حســادت،  بی پروایــی،  کینــه ورزی،  خویشــاوندی،  پیونــد  بریــدِن  وعــده،  بــه 

بدخویــی، نادانــی، سســت عقلی، ســتمگری، ظلــم، جــدال و کشــمکش، فرومایگــی، پســتی، 

بــه  نورزیــدن  غیــرت  نــاروا،  ســتیزه جویِی  طمــع،  تنگ چشــمی،  سبک ســری،  چاپلوســی، 

نامــوس، و دیگــر عیب هــای شــخصّیتی و زشــتی های اخالقــی. ایــن از آن رو اســت کــه اســالِم 

 راســتین تنهــا اصــالح کننــدۀ بشــر و آراینــدۀ جــان بــه ویژگی هــای نیکــوی اخالقــی اســت 

و همــۀ فضیلت هــا را در خــود گــرد آورده، پایــۀ هــر فضــل و فضیلــت و هــر گونــه صفــت ســتودنی 

 و بزرگوارانــه اســت و هــر گاه، ایمــان از پایتخــت قلمــرو بــدن، یعنــی قلــب، بــه دیگــر اعضــا 

و اندام ها جریان یابد و در آن ها پابرجا گردد، جان ها اصالح می شوند.

کنــده اســت، همچــون قانــون  گیرنــدۀ اعضــا و اندام هــای پرا کــه فرا ایمــان در قلمــرو بــدن 

کــه همــۀ افــراد را در بــر می گیــرد. قانون هــای وضــع شــده از جانــب  کشــورها اســت  دولت هــا در 
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ــن  ــه ای معّی ــس وظیف ک ــر  ــرای ه ــد و ب ــاری می گردن ــراد ج ــان اف ــا در می ــا و دولت ه حکومت ه

ــه رعایــت حــدودی  ی واجــب اســت، مشــّخص می کننــد و او را ب ــر و می ســازند و آن چــه را ب

کــردن هــر یــک بــه وظیفــۀ خــود، جامعــه نیــز  موّظــف می نماینــد. بــا اصــالح افــراد و عمــل 

کشــورها حاصــل می شــود. بــه همیــن ترتیــب، در  اصــالح می گــردد و پیشــرفت و توســعه بــرای 

کــه در اندام هــا و اعضــای بــدن جریــان  ســرزمین بــدن نیــز ایمــان نقــش قانون هایــی را دارد 

کالم پــروردگار حکیــم، هــر یــک وظیفــه ای خــاص دارد و نیــز بــرای  می یابنــد و بــه تصریــح 

کــه هــر یــک بایــد آن را رعایــت نمایــد. ایمــان  آن هــا حــّدی مشــّخص در ســّنت نهــاده شــده 

کــه بــه وظیفــۀ خــود عمــل نمایــد؛ و اصــالح آن  آوردن هــر یــک از ایــن اعضــا بدیــن معنــا اســت 

گــوش؛  نیــز بــه همیــن طریــق فراهــم می آیــد. وظیفــۀ قلــب چیــزی جــز وظیفــۀ زبــان؛ و آن، غیــر از 

و وظیفــۀ آن دو جــز چشــم؛ و آن، غیــر از دســت ها؛ و وظیفــۀ آن دو جــز پاهــا اســت و حــاِل 

اندام هــای دیگــر نیــز از ایــن قــرار اســت. »گــوش و چشــم و دل، هــر یــک مــورد ســؤال قــرار خواهــد 

کــه حافــظ ابن ماجــه )الّســنن: ١/٣5  ــوان از ســخن پیامبــر؟ص؟  گرفــت.« ]اســراء/٣6[ ایــن را می ت

]٢5/١[( آورده، اســتفاده نمــود: »ایمــان یعنــی: شــناخت بــا قلــب، ســخن بــا زبــان، و عمــل بــا 

اندام هــا.«1 و نیــز از ایــن ســخن رســول خدا؟ص؟ : »ایمــان را هفتــاد و انــدی شــاخه اســت؛ 

کــه مایــۀ  کنــار زدن چیــزی از راه  برتریــِن آن هــا ]اقــرار بــه[ ال الــه اال اهّلل اســت و فروتریــِن آن هــا، 
آزار است؛ و حیا شاخه ای است از ایمان.«2

کاستی می پذیرد و انسان در یک  که ایمان، ضعف و قّوت و افزونی و  از این جا است 

زمان، به دو اعتبار دارای ایمان یا فاقِد آن شمرده می شود؛ یعنی از جهتی ایمان برایش ثابت 

می گردد و از جهت دیگر، از او نفی می شود. بدین ترتیب، معنای این سخن رسول خدا؟ص؟ 

1. این حدیث با همین عبارت از امیرالمؤمنین در نهج البالغه ]ص5٠٨ حکمت٢٢٧[ آمده است.

2. ایـــن روایـــت را بخـــاری ]الصحیـــح: ١٢/١؛ بـــه جـــای هفتـــاد و انـــدی، شـــصت و انـــدی[؛ مســـلم ]الصحیـــح: ٩٢/١[؛ 
ـــذی ]الّســـنن: ١٢/5[؛ نســـائی ]الّســـنن الکبـــری: 5٣٢/6[؛ و ابن ماجـــه ]الّســـنن: ٢٢/١[  ـــوداوود ]الّســـنن: ٢١٩/4[؛ ِترِم اب

ــد. ــت نموده انـ روایـ

173/2

)252(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 266

کار در حالی که زنا می کند، مؤمن نیست؛ دزد هنگامی که دزدی می کند،  دانسته می شود: »زنا
ایمان ندارد؛ و شراب خوار آن گاه که شراب می خورد، مؤمن به شمار نمی رود.«1

ــلیم  ــا تس ــۀ اندام ه ــه هم ک ــد  ــم نمی آی ــان فراه ــن س ــز بدی ــدن ج ــرزمین ب ــالح س ــس اص پ

گشــته، به جای آوَرد.  که برایش واجب  کنند و هر یک آن چه را   گردند و به وظیفۀ خود عمل 

کمال نمی یابد. و ایمان جز با تحّقق یافتن شاخه هایش، 

ـف بـه انجام وظیفه ای اسـت، نشـانگر سسـتِی 
ّ
فقـدان ایمـان در هـر عضـو و انـدام کـه مکل

اسـت  بـدن  فرمانـروای  قلـب  زیـرا  اسـت؛  آن  در  اسـالم  پایه هـای  بـودن  لـرزان  و  قلـب   ایمـاِن 

و اندام هـا جـز بـه رأی و فرمـان او کاری انجـام نمی دهنـد. دربـارۀ صفت هـای روحـی نیـز چنیـن 

اسـت. بعضـی از ایـن صفـات نشـان دهندۀ قـّوت ایمـان قلبـی و یـا ضعـف آن هسـتند؛ چنـان 

کـه در حدیـث گرامـی پیامبر؟ص؟ که حافـظ منذری )الّترغیـب و الّترهیـب: ١٧١/٣ ]4١١/٣[( آورده، 

آمـده اسـت: »همانـا گاه انسـان مؤمـن دارای صفتـی اخالقـی اسـت کـه از ایمـان او می کاهـد.«

گـرد  نیـز برخـی از ویژگی هـای اخالقـی انسـان همـواره بـا نفـاق همراهنـد و هرگـز بـا ایمـان 

گـر دارنـدۀ آن هـا نمـاز بخوانـد و روزه بگیـرد. در قـرآن گرامی، منافـق با همین  نمی آینـد، حّتـی ا

وصف شـناخته شـده اسـت.

ک نهـاد را در بـارۀ بسـیاری از صفت های نسـبت داده  کنـون برخـی از سـخنان پیامبـر پا ا

یـم تـا خواننـدگان بـه ایـن موضـوع بینـا  کـه از آن هـا یـاد شـد، می آور شـده بـه عمـرو بـن عـاص 

گذراندند و فسـاد  که در سـرزمین ها سرکشـانه سـتم را از حد  کسـانی  گردند و جا به جا شـدِن 

بسیار به بار آوردند، فریفته شان نکند:

کـه  گشـاید؛ آن گاه  گویـد، بـه دروغ زبـان  ١. »نشـانۀ منافـق سـه چیـز اسـت: چـون سـخن 

وعـده دهـد، بـه آن وفـا نکنـد؛ و چـون امیـن شـمرده شـود، خیانـت ورزد.«

آورده اند. در  با ذکر سند  را  ]الّصحیح: ٢١/١[ و مسلم ]الّصحیح: ١١١/١[ این روایت  بخاری 

روایت مسلم آمده است: »هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و گمان کند که مسلمان است.«

1. این روایت را مسلم ]الّصحیح: ١٠٨/١[ و جز  او آورده اند.
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ی منافـِق نـاب اسـت. و هـر کـس یکی از  کـه باشـد، و کـه در هـر  ٢. »چهـار صفـت اسـت 

کـه آن را کنار نهد:  ایـن صفت هـا در او باشـد، یکـی از ویژگی هـای نفـاق در او اسـت، تـا وقتی 

گویـد؛ چـون  کـه لـب بگشـاید، سـخن دروغ  چـون امیـن شـمرده شـود، خیانـت ورزد؛ آن گاه 

کنـد، زشـت کاری پیشـه نمایـد.« کـه سـتیزه  پیمـان بنـدد، آن را بشـکند؛ و آن گاه 

ِترِمـذی   ،]٢٢١/4 ]الّسـنن:  ابـوداوود   ،]١١٠/١ ]الّصحیـح:  مسـلم   ،]٢١/١ ]الّصحیـح:  بخـاری 

آورده انـد. سـند  ذکـر  بـا  را  حدیـث  ایـن   ]5٣5/6 الکبـرٰی:  ]الّسـنن  نسـائی  و   ،]٢٠/5 ]الّسـنن: 

کند، دین ندارد.« کس پیمان شکنی  که امین نباشد، مؤمن نیست؛ و هر  ٣. »آن 

احمـــد ]المســـند: 5٩4/٣[، َبـــّزار، َطَبرانـــی ]المعجـــم الکبیـــر: ٢٢٧/١٠[، ابن ِحّبـــان ]الّصحیـــح: 

4٢٢/١[، ابویعلـــی ]المســـند: ٢4٧/5[، و بیهقـــی ]الّســـنن الکبـــرٰی: ٢٨٨/6[ آن را بـــا ذکـــر ســـند 

روایت نموده اند.

که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند.« کسی است  4. »مسلمان 

همگان بر درستِی این روایت اّتفاق نظر دارند.

5. »دروغ گویی با ایمان بیگانه است.«

را  آن   ]٢٠6/4 اإلیمـــان:  ]شـــعب  بیهقـــی  و   ]٢٩/١ الرجـــال:  ضعفـــاء  فـــی  ]الکامـــل   ابن عـــدّی 

کرده اند. روایت 

6. »نیرنگ بازی و حیله گری در آتش جای دارد.«

دیلمی ]الفردوس بمأثور الخطاب: ٢١٧/4[ و قضاعی آن را روایت نموده اند.

کینه توز نیست.« ٧. »مؤمن 

ایـن حدیـث را َغزاِلـی ]إحیـاء علـوم الدیـن: ١٧٣/٣[ و ابن َدْیَبـع ]تمییـز الطیـب مـن الخبیـث: 

آورده انـد. ص١٩٨[ 

که حیا ندارد، بی ایمان است.« ٨ . »هر 

کرده اند. ابن ِحّبان و ابن َدْیَبع ]تمییز الطیب من الخبیث: ص٢٠٩[ آن را روایت 
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٩. »حسد، ایمان را تباه می کند، همان گونه که گیاِه ]بس تلِخ[ شبیار، عسل را تباه می سازد.«

دیلمی و ابن َدْیَبع ]تمییز الطیب من الخبیث: ص٧٩[ این حدیث را آورده اند.

١٠. »غیرت ورزی از ایمان؛ و بدخویی از نفاق است.«

]تمییـز  ابن َدْیَبـع  و  بضاعـی  و   ]١١٧/٣ الخطـاب:  بمأثـور  ]الفـردوس  دیلمـی  را  حدیـث  ایـن 

نموده انـد. روایـت  ص١٢٧[  الخبیـث:  مـن  الطیـب 

یـا شـرک اسـت؛ و هـر کـس با دوسـتان خدا دشـمنی کند، بـا خدا به جنگ  ١١. »اندکـی ر

برخاسته است.«

کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 44/١[ و بیهقـی ]شـعب  ابن ماجـه ]الّسـنن: ١٣٢١/٢[ و حا

کرده انـد. اإلیمـان: ٣٢٨/5[ آن را روایـت 

کمـی، کاری کند که پروردگارش را به خشـم آوَرد،  ١٢. »هـر کـس بـرای خشـنود کـردن حا

از دیـن خـدا بیرون رفته اسـت.«

کم ]المستدرک علی الّصحیحین: ١١6/4[ آورده است. آن را حا

١٣. »حیا از ایمان است.«

ِترِمـذی   ،]٢١٧/4 ]الّسـنن:  ابـوداوود   ،]٩٣/١ ]الّصحیـح:  مسـلم   ،]١٧/١ ]الّصحیـح:  بخـاری 

]الّسـنن: ٣٢١/4[، نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 5٣٧/6[، و ابن ماجـه ]الّسـنن: ١4٠٠/٢[ ایـن حدیـث را 

نموده انـد. روایـت 

کفر است.« ١4. »دشنام دادن به مسلمان، فسق؛ و جنگیدن با او، 

ایـن روایـت را بخـاری ]الّصحیـح: ٢٧/١[، مسـلم ]الّصحیح: ١١4/١[، ِترِمذی، نسـائی ]الّسـنن 

الکبـری: ٣١٣/٢[، و ابن ماجـه ]الّسـنن: ٢٧/١[ آورده اند.

گرد نمی آیند.« ١5. »در دل هیچ بنده ای، ایمان و حسد 

آن را ابن ِحّبان ]الّصحیح: 466/١٠[ و بیهقی ]شعب اإلیمان: ٢6٧/5[ روایت نموده اند.
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١6. »بخل و واماندگی و بی شرمی، از نفاقند.«

کرده اند. َطَبرانی ]المعجم الکبیر: ٣٠/١٩[ و ابوشیخ آن را روایت 

گرد نیایند.« ١٧. »هرگز بخل و ایمان در قلب بنده ای 

علـی  ]المسـتدرک  کـم  حا و   ]4٣/٨ ]الّصحیـح:  ابن ِحّبـان  و   ]١٠/٣ الکبـری:  ]الّسـنن  نسـائی 

آورده انـد. را  حدیـث  ایـن   ]٨٢/٢ الّصحیحیـن: 

گرد نیایند: بخل و بدُخلقی.« ١٨. »دو صفت در مؤمن 

کرده اند. این حدیث را بخاری، ِترِمذی ]الّسنن: ٣٠٢/4[، و جز آن دو روایت 

١٩. »مؤمن، صاْف دل و بزرگوار؛ و ]کافر[ بدکار، نیرنگ باز و پست است.«

را  آن  ]المســـند: ١٠٣/٣[  و احمـــد  ]الّســـنن: 4/٣٠٣[  ِترِمـــذی  و  ]الّســـنن: 4/٢5١[  ابـــوداوود 

نموده انـــد. روایـــت 

کـه قلبـش بـا زبانـش برابـر باشـد و زبانـش بـا  ٢٠. »همانـا انسـان، مؤمـن نیسـت، مگـر آن 

کنـد و سـخنش بـا عملـش ناسـازگار نباشـد.« قلبـش برابـری 

این حدیث را اصفهانی ]الترغیب و الترهیب: ٢٣6/٣[ آورده است.

٢١. »حیـا و ایمـان بـا یکدیگـر همـراه و همسـازند. پـس چـون یکـی از میـان رود، دیگـری 

نیـز رخـت برمی بنـدد.«

کـــم ]المســـتدرک علـــی الّصحیحیـــن: ٧٣/١[ و َطَبرانـــی ]المعجـــم الصغیـــر: ٢٢٣/١[ آن را  حا

نموده انـــد. روایـــت 

ک گرداَند، حیا را از او می ستاند؛  ٢٢. »همانا خداوند؟زع؟  هر گاه بخواهد بنده ای را هال

از  نیز  امانت داری  که  نمی بینی  کینه ورز  منفوری  جز  را  او  شود،  ستانده  او  از  حیا  چون  و 

به  که  را جز خیانت پیشه ای  او  بربندد،  او رخت  از  امانت داری  هرگاه  و  بربسته؛  او رخت 

رحم  نیابی،  خیانت  مورد  خیانت پیشه ای  جز  را  او  چون  و  نمی یابی؛  ورزند،  خیانت  ی   و
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ی را جز رانده شده ای ملعون نمی بینی؛  و مهر از او دور شود؛ و چون رحم و مهر از او دور گردد، و

گردن او نیست.« گاه او را جز رانده شده ای ملعون نبینی، دیگر رشتۀ مسلمانی بر  و هر 

این حدیث را ابن ماجه ]الّسنن: ١٣4٧/٢[ و منذری ]الترغیب و الترهیب: 4٠٠/٣[ آورده اند.

در گذشت عمرو بن عاص

یخ نویسـان صحیح تـر بـه  یـخ نـزد تار ی در شـب عیـد ِفطـر سـال 4٣ درگذشـت. ایـن تار و

گفته انـد. حـدود ٩٠ سـال بزیسـت؛ و عْجلـی عمـرش را ٩٩ سـال  شـمار مـی رود و جـز آن نیـز 

ی  کـه چـون زمـان مرگ و یـخ الیعقوبـی: ١٩٨/٢ ]٢٢٢/٢[( آورده اسـت  شـمرده اسـت. یعقوبـی )تار

ی پـدرت این اسـت کـه در غزوۀ ذات السالسـل می ُمرد.  نزدیـک شـد، بـه پسـرش گفـت: »آرزو

کـه نمی دانـم برای آن ها نزد خداوند حّجتم چیسـت!« سـپس به  مـن در کارهایـی پـای نهـادم 

کاش  کاش این هـا سـرگین بـود! ای  گفـت: »ای  دارایـی اش نگریسـت و فراوانـی اش را دیـد و 

یـه را آبـاد و دیـن خـود را تبـاه نمـودم. دنیـا را  سـی سـال پیـش از ایـن مـرده بـودم! دنیـای معاو

گویـا می بینـم روزی را  کـردم تـا زمـان مرگـم فرارسـید.  گـم  کـردم. راه را  برگزیـدم و آخـرت را رهـا 

یـه دارایـی ام را تصـّرف می کنـد و پـس از مـن، بـا شـما بدرفتـاری می نمایـد.« کـه معاو

کـه عمـرو بـن عـاص در  کـرده اسـت  گـزارش  ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب: ٢/4٣6 ]١١٨٩/٣[( 

گفـت: »در چـه حالـی ای  ی درآمـد و او را سـالم داد و  کـه ابن عّبـاس بـر و بسـتر بیمـاری بـود 

کـه می بینـم دنیایـم را کم آبـاد نموده و دینم را بسـیار  ابوعبـداهّلل؟« گفـت: »بـه حالـی رسـیده ام 

کـردم، همان  گـر آن چه تباه  کـه تباه نمـودم؛ و ا کـردم، همـان بـود  گـر آن چـه آبـاد  کـرده ام. ا تبـاه 

کنـون خواسـتِن ]چیـزی[ بـه حـال مـن سـودی  گـر ا آبـاد نمـودم، رسـتگار می شـدم. ا کـه  بـود 

گریختـن مایـۀ رهایـی ام می گشـت، می گریختـم. پـس همچـون  گـر  داشـت، می خواسـتم؛ و ا

کـه میـان آسـمان و زمیـن در حـال َخِفگـی اسـت؛ نـه بـا دو دسـت بـاال مـی روم   کسـی شـده ام 

که برایم سودمند باشد.« و نه با دو پا فرود می آیم. پس ای برادرزاده! مرا اندرزی ده 

بـرادرت شـده  بـرادرزاده ات هماننـد  ابوعبـداهّلل!  گفـت: »هیهـات ای  او  بـه  ابن عّبـاس 

)256(



271 4.عمروبنعاص

گزیـده،  کـه در دنیـا اقامـت  کـه مـن نیـز می گریـم. آن  اسـت. تـو نمی خواهـی بگریـی، مگـر آن 

چگونـه بـه رهسـپاری از آن ایمـان دارد؟« عمـرو گفـت: »در ایـن حـاِل مرگ که هشـتاد و اندی 

گذشـته اسـت، مـرا از رحمـت پـروردگارم نومیـد می کنـی؟ بارخدایـا! ابن عّبـاس  سـال بـر مـن 

گـردی.« ابن عّبـاس  کـه خشـنود  مـرا از رحمتـت ناامیـد می سـازد؛ پـس از مـن چنـدان بسـتان 

گفت: »ای ابن عّباس!  کهنه را می دهی!« عمرو  گرفتی و  گفت: »هیهات ای ابوعبداهّلل! نو را 

که تو در رّد آن سـخنی می گویی!« کلمه ای نمی گویم، جز آن  من و تو را چه شـده اسـت؟ من 

کـه چـون زمـان مـرگ عمـرو بـن عـاص فرارسـید،  گفتـه اسـت  عبدالرحمـان بـن شماسـه 

گریسـت. پسـرش عبـداهّلل بـه وی گفـت: »چـرا می گریی؟ آیا از بیم مرگ اسـت؟« گفـت: »نه؛ به 

کـرده ای.«  گفـت: »تـو بـه شـیوه ای نیکـو زندگـی  خـدا سـوگند! بلکـه بـرای پـس از مـرگ اسـت.« 

آن گاه، همنشـینی بـا رسـول خدا؟ص؟ و پیروزی هایـش در شـام را بـه یـاد وی آورد. عمـرو گفـت: 

»چیـزی برتـر از این هـا را وانهـادی: گواهـی بـه ایـن را کـه معبـودی جز اهّلل نیسـت. من در سـه دوره 

کافـر بـودم و بیـش از همـه بـا  کـردم و در هـر دوره، حـال خـود را می دانسـتم. نخسـت  زندگـی 

گـر آن روز مـرده بـودم، آتـش بـر مـن واجـب می گشـت.  رسـول خدا؟ص؟ سرسـختی می ورزیـدم؛ ا

کـه از  پـس چـون بـا رسـول خدا؟ص؟ بیعـت نمـودم، بیـش از همـه از وی حیـا می ورزیـدم، چنـان 

گـر آن روز می مـردم، مـردم می گفتنـد: ›گـوارا بـاد بـر  گاه بـه وی خیـره نگشـتم؛ و ا پـروای او، هیـچ 

کـه در بهشـت  کـه در بهتریـن حـال ُمـرد و امیـد مـی رود  کـه اسـالم آورد و نیک َمـردی بـود  عمـرو 

جـای گیـرد.‹ سـپس بـه حکومـت و کارهایـی گرفتار شـدم کـه نمی دانم به زیان من اسـت یا به 

کنـد و نـه  کسـی مدحـم  کـس بـر مـن نگریـد و در پـی جنـازه ام، نـه  سـودم! چـون ُمـردم، هیـچ 

که به دادخواهی از من خواهند آمد. بر من  کنید؛  کفنم را محکم  شـعله ای افروخته شـود. بند 

ک سزاوارتر از پهلوی چپم نیست.« ک را ]از هر سو[ بپاشید؛ چرا که پهلوی راستم به خا خا

نکته:

در بسـیاری از سـخنان اصحـاب، نـام پـدِر عمـرو بـن عاص، عاصی ذکر شـده و در شـعر 
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گونه آمده اسـت: امیرالمؤمنیـن بـه همین 
هفتاد هزار جنگجوی ]مصمم و[ پیشانی بسته را بر سر عاصی پسر عاصی خواهم ریخت.

نیز در رجز ماِلک اشتر به همین شکل یاد شده است:

گیر! کناره  وای بر تو ای پسر عاصی! ]بگریز و[ در جایی دور 

کتاب هــای چندیــن تــن از حافظــان نیــز بــه صــورت عاصــی یــاد شــده اســت. حافــظ  در 

ــزد  ــد و ن گفته ان ــه  گون ــد: »بیشــینه، همیــن  گوی غــات: ٣٠/٢ ]30/2[( 
ّ
ی )تهذیــب األســماء و الل ــوو ن

گفتــه اســت: »در بســیاری از  ی  زبان شناســان عــرب نیــز فصیــح همیــن اســت.« ســپس و

ــه ای  گون کــه  ــه صــورِت عــاص آمــده  ــر آن هــا، ب ــث و فقــه، و بلکــه در بیش ت کتاب هــای حدی

گــردد، ماننــد  دیگــر از همیــن واژه اســت و در قراءت هــای هفتگانــۀ قــرآن، هماننــد آن یافــت 

الکبیــر المتعــال و الــداع ]کــه در اصــل، المتعالــی والداعــی اســت[.«
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که دروغ شیوۀ فرومایگان است. گویید؛ چرا  شما را به حّق محّمد سوگند! به حّق سخن 

تهامی  و  شرافت  دارای  همو  باد! _  فدایش  به  مادرم  و  پدر  _ که  خدا  پیامبر  محّمد،  از  پس 

است، آیا در میزان حق جویی آفریدگان، علی برترین و شریف ترین آفریدۀ پروردگارم نیست؟

گذار! به یقین، والیت او ]تنها شاهراه[ ایمان است. پس مرا از سخنان باطل و یاوه وا

اطاعــت ]و رضایــت[ پــروردگار تنهــا در پذیــرش والیــت او اســت و در والیتــش درمــان دل هــا از 

بیماری هــا اســت.

کیــزه از هــر  ک و پا کــه پــا علــی ابوالحســن _ کــه پــدر و مــادرم فدایــش بــاد! _ امــام مــا اســت؛ همــو 

حــرام و زشــتی اســت؛

کـــه بـــا آن، حـــالل از حـــرام بـــاز شـــناخته  کـــه خداونـــد بـــه وی دانشـــی بخشـــید  امـــام هدایتـــی 

می شـــد.

گناهی نیســت. کار مرا هیچ  گر من در راه محّبتش خود را بکشــم، در این  به راســتی ا

گزارنــد و روزه بدارنــد، بی گمــان در آتــش  گــر هــزار ســال نمــاز  مردمی کــه بــا وی دشــمنی ورزنــد، ا

خ جــای دارنــد. دوز

کیزه ]و مقبول حّق[ نیست. سوگند به خدا! بی والیت آن امام عدالت پیشه، هیچ نمازی پا

ای امیــر مؤمنــان! اعتمــاد و تکیــه ام، تنهــا بــر تــو و دســت توّســلم تنها بــه دامان درخشــان رویان 

پــر ُیمــن و برکت اســت.

کنــم، ســخنم  کــه تــو را _ ای پــروردگارم! _ مالقــات  گفتــه، آییــن مــن اســت و تــا روزی   ایــن 

همین است.

که با علی دشمنی ورزیده و با او جنگیدند، بری و بیزارم. از او باش زادگان 
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ــه  ــم، بـ ــر خـ ــدگان در روز غدیـ ــن آفریـ ــدا و بهتریـ ــوی خـ ــه خالفـــت از سـ ــردن او را بـ ــوب کـ منصـ

فراموشـــی ســـپردند.

کـه از سـخنم بیـزار اسـت، می گویـم:  کـوری چشـم[ آن  ک مالیدگـی بینـی ]و  بـا وجـود بـه خـا

فضـل و ]مایه هـای[ برتـری علـی چـون دریـا، پهنـاور و ماالمـال اسـت.

کـه تنهـا او بـرای مقـام  کـه وی را پـس زدنـد و دنبـال دیگـران قـرار دادنـد _ حـال آن  از آنـان 

بیـزارم.  _ بـود  انداختـه شـده  ]از سـوی خداونـد[ پیـش  خالفـت 

ــیر را در  ــرق شمشـ ــه بـ کـ ــود، آن گاه  ــار هزیمـــت و شکســـت نمـ ــان را دچـ ــه قهرمانـ کـ ــود  ــی بـ علـ

َکَفـــش دیدنـــد.

پی نامۀ شعر
ـْمَطین: باب شـصت و هشـتم ]٣٧5/١[( آورده  وئی )َفرائُد الّسَ این قصیده را شیخ االسـالم حّمُ

و بـا ذکـر سـند از حافـظ بـزرگ ابوعبـداهّلل محّمـد بـن احمـد بـن علـی بـن احمـد بـن محّمـد بـن 

بـن  جعفـر  ابوالفضـل  از  البرّیـه،  سـائر  علـی  العلوّیـة  الخصائـص  کتـاب  ـف 
ّ
مؤل نطنـزی،  ابراهیـم 

عبدالواحـد بـن محّمـد بـن محمـود ثقفـی _ بـه نحو قـراءت _ ، از ابوطاهـر محّمد بـن احمد بن 

عبدالّرحیـم، از ابوالّشـیخ، از محّمـد بـن احمـد بـن معـدان، از محّمـد بـن زکرّیـا، از عبداهّلل بن 

ک، از هشام بن محّمد، از پدرش روایت نموده است: ضّحا

یـة بـن ابی سـفیان  طرّمـاح طائـی و هشـام مـرادی و محّمـد بـن عبـداهّلل ِحْمَیـری نـزد معاو

گفـت: »ای جماعـت شـاعران  کیسـه ای سـّکه بیـرون آورد و برابـِر خـود نهـاد و  یـه  بودنـد. معاو

عـرب! سـخن خویـش را در بـارۀ علـی بـن  ابی طالـب بگویید و جز حـق بر زبـان مرانید؛ که من 

کـه در بـارۀ علـی  کسـی دهـم  کیسـۀ سـّکه را بـه  از نسـل صخـر بـن حـرب نیسـتم، مگـر این کـه 

سـخن حـق بگوید.«

گفـت:  یـه  گفـت. معاو گشـود و از او بـد  گفتـار  طرّمـاح برخاسـت و در بـارۀ علـی لـب بـه 

که خداوند نّیتت را دانسـت و جایگاهت را دید.« سـپس هشـام مرادی برخاسـت  »بنشـین؛ 

یـه بـه او گفـت: »تـو نیـز بـا همنشـینت بنشـین؛  و سـخن گفـت و او نیـز از علـی بـد گفـت. معاو

کـه از  کـه خداونـد جایـگاه شـما را دانسـت.« عمـرو بـن عـاص بـه محّمـد بـن عبـداهّلل ِحْمَیـری 
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گـوی و جز حق بر زبان مران.« سـپس گفت:  ی بـود، گفـت: »تو سـخن  یـاران و دوسـتان ویـژۀ و

که در بارۀ علی  کسـی ندهی جز آن  کیسـۀ سـّکه را به  که این  یه! تو سـوگند خوردی  »ای معاو

کـه آن را به  سـخن حـق بگویـد.« گفـت: »آری؛ مـن از نسـل صخـر بـن حـرب نیسـتم، مگـر این 

کسـی بخشـم کـه در بـارۀ علـی سـخن حـق گوید.« سـپس محّمد بـن عبداهّلل برخاسـت و لب 

گشـود و چنین سـرود: به سـخن 
که دروغ شیوۀ فرومایگان است... . گویید؛ چرا  شما را به حّق محّمد سوگند! به حّق سخن 

کیسه را بستان!« گفت: »تو راستگوتریِن آنان بودی؛ پس این  یه  معاو

ایـن را شـیخ مـا، فقیـه بـزرگ، عمادالّدیـن ابوجعفـر محّمـد بـن ابی القاسـم بـن محّمـد 

طبـری آملـی )بشـارة المصطفـی لشـیعة المرتضـی، بخـش نخسـت ]ص١٠ و ١١[( از شـیخ ابوعبـداهّلل 

احمـد بـن محّمـد بـن شـهریار، خزانـه دار در مرقـد موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ، در شـّوال سـال 

5١٢، از شـیخ ابوعبـداهّلل محّمـد بـن محسـن خزاعـی، از ابوالّطّیـب علـی بـن محّمـد بن بنان، 

از نوشـتۀ ابوالقاسـم حسـن بـن محّمـد سـکری، از نوشـتۀ ابوالعّبـاس احمـد بـن محّمـد بـن 

ک _ تـا پایـان همـان سـند   مسـروق در بغـداد، از محّمـد بـن دینـار َضّبـی، از عبـداهّلل بـن ضّحـا

و متن _ روایت نموده است.

وئـی، در شـرح حـال  یـاض العلمـاء ]5٩/4[ آن را بـه نقـل از شـیخ االسـالم حّمُ ـف ر
ّ
نیـز مؤل

شـریف مرتضـی آورده اسـت.

شاعر

گمـان  اسـت.  بـوده  عـاص  بـن  عمـرو  نزدیـک  دوسـِت  ِحْمَیـری،  عبـداهّلل  بـن  محّمـد 

یة  ی فرزنـد قاضـی عبـداهّلل بـن محّمد ِحْمَیـری بوده، یعنی همان کسـی که معاو می کنـم کـه و

کـه  بـن ابی سـفیان او را سرپرسـت دیـوان خاتـم نمـود و منصـب قضـاوت نیـز داشـت، چنـان 

یه نخسـتین کسـی  جهشـیاری )الوزراء و الُکّتاب: ص١5 ]ص٢4[( یاد نموده و گفته اسـت: »معاو

یـه نامـه ای بـه عمـرو  کـه معاو کار بـدان سـبب بـود  کـه دیـوان خاتـم را تأسـیس نمـود. ایـن  بـود 
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یـاد، خواسـت تـا صـد هـزار درهـم بـه عمـرو  کارگـزار خـود در عـراق، ز بـن زبیـر داد و در آن، از 

یـاد  یسـت هـزار درهـم تبدیـل نمـود. چـون ز بدهـد. عمـرو سـِر نامـه را برگشـود و آن رقـم را بـه دو

ی گفـت: ›مـن بـرای عمـرو تنهـا صـد هـزار درهـم  یـه فرسـتاد، و حسـاب مالـی خـود را نـزد معاو

کـه صـد هـزاِر دیگـر را از عمـرو  یـاد نوشـت و بـه او فرمـان داد  نوشـته بـودم.‹ پـس ایـن را بـرای ز

یـه دیـوان خاتـم را برپـا نمـود  یـاد هـم بـرای همیـن، او را دربنـد افکنـد. از ایـن رو، معاو بگیـرد و ز

کـه قاضـی بـود، وانهـاد ... .« و سرپرسـتی آن را بـه عبـداهّلل بـن محّمـد ِحْمَیـری 

که به اشـتباه  که صاحب این شـعر نیز همین قاضی عبداهّلل باشـد  گمان بسـیار می رود 

نام پدر از پسر ]محّمد بر عبداهّلل[ پیش افتاده است.

و اّما دیوان خاتم از ابتکارهای معاویه بود. ابن طقطقی )اآلداب الّسلطانّیه: ص٧٨ ]ص١٠٧[( 

گویـد: »از ابتکارهـای معاویـه در مملکـت داری، تأسـیس دیوان خاتم بود کـه از دیوان های بزرگ 

به شمار می آمده و تا میانه های حکمرانی بنی عّباس پابرجا بوده و سپس برچیده شده است. 

کارگزارانـی بـوده و چـون فرمان نامـه ای از خلیفـه در بـارۀ یکـی از امـور مملکـت  ایـن دیـوان دارای 

صـادر می گشـته، نخسـت بـه ایـن دیـوان می آمـده و رونوشـتی از آن در دیـوان ثبـت می گشـته و 

کـه در روزگار مـا  سـپس بـا نخـی بسـته می شـده و بـا شـمع، ُمهـر و مـوم می گشـته اسـت _ چنـان 

نامه هـای قاضیـان چنیـن می شـود _ و سـپس ُمهـر سرپرسـت دیـوان خاتـم بـر آن نقـش می بسـته 

است.«
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6. ابومستهل

کمیت )ز.6٠ ؛ د.١٢6(  
ّ

6. ابومستهل

از دیدگانـت دور  را  از چشـمانت روان می سـازد، خـواب  را  کـه اشـک ها  اندوهـی  بی خوابـی و 

اسـت؛ سـاخته 

از شـادی سـخت  کـه  بر می انگیـزد  را  ناخوشـی و غمـی  و  بـر دل نشسـته  کـه  اندوهـی  همـان 

باز مـی دارد.

که روزگار در سینه جایش داده است؛ ریزش اشک ها از درد غمی است 

کـه آب  کـه ابـر ]دیـدگان[ را بـه بـارش مرواریـد اشـک ها وا مـی دارد، بـه  سـان دلـوی بـزرگ  غمـی 

از آن فرومی ریـزد.

بهتریـــن  ]پیامبـــر[  بـــرای  و  اســـت  قریـــش  از  ســـرورانی  از دســـت دادن  بـــرای  ]ایـــن همـــه[ 

ـــی )= قـــرآن و ســـورۀ حمـــد( را  کـــه مثان ـــد رحمـــان؛ همـــو  ـــزد خداون شـــفاعت کنندگان؛ و شـــفیع، ن

آشـــکارا بر می خواْنـــد و ابوالحســـن برگزیـــدۀ او ]بـــه جانشـــینی[ بـــود؛

کـه در جلـب رضـای آفریـدگارش پـر  و نیـز پیشـگام شـتابنده در خشـنود سـاختن او؛ و سـروری 

شـتاب بـود.

کـه هر معاند و تالشـگر  گونـه ای  و پیامبـر او را برگزیـد و بـه ]جانشـینی[ خـود اختصـاص داد، بـه 

در بد نامـی اش را از اقـدام ]موّجـه[ بـر ضـّد او ناتوان سـاخت.

و در آن روز درختان بزرِگ سایه گسـتر، درختان بزرِگ سـایه گسـتر غدیر خّم، والیت وی را  آشـکارا 

گـر از پیامبر فرمان می بردند. بیـان کرد؛ ا

ولـی مردمـان آن را ]بـه دنیـا[ سـودا کردنـد و من هیچ کاالی پر بهای فروخته شـده ای چون آن 

ندیدم ]که چنین ارزان از دسـت رود[.
گری را بـه مرحلـۀ لعـن ]مرتکبـان[ آن نمی رسـانم؛ لیکـن می گویـم: نخسـتین فـرد  ایـن سـودا

کار، عمل بدی مرتکب شد. گروه با این  این 
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گراییـــد   و بـــا ایـــن رفتـــار، نزدیک ترینشـــان بـــه جایـــگاه عدالـــت، بـــه ســـوی جـــور و ســـتم 

گشت. و پاسدارترین شان ]برای دین[ تبا هکار 

تبـاه  را  بـود  ]حـّق[  راه  بـر  آنـان  اسـتوارترین  پیشـامدها،  در  کـه  او  و  راهبرشـان  ]والیـت[  امـر 

گشـتند. گمـراه  پـس  سـاختند، 

گردنـش  کردنـد، بـی  آن  کـه خونـی از ایشـان بـر  حـّق او را بـه فراموشـی سـپردند و بـر وی سـتم 

باشـد، حـال آنکـه ایشـان را سـرور بـود.

که باشند، هر چند از شمشیر و تازیانه شان در هراس باشی، بگو: به بنی امّیه در هر  جا 

گشته ام! که در آن، نا بخرد و آرام و رام و فرمانبردار شما  هال! ُاف به روزگاری 

گرسـنه  کـه بـه سـتم شـما  گرسـنه بـدارد و آن را  گردانده ایـد،  کـه شـما سـیر  کـس را  خداونـد آن  

کنـد! گشـته، سـیر 

کنـد، در آن  و آن فـرد بـارز و یگانـۀ قومـش )= قـوم شـما( و آن بی شـرم بی پـروا را آشـکارا لعنـت 

کرد، کـه خداونـد مـردم را تدبیـر خواهـد  هنـگام 

کـه بـرای اّمـت خویـش چـون بـاران ]حیات بخـش[ و بهـار ]بـا  بـه دسـت آن هاشـمی پسـندیده 

طراوت[ اسـت؛

مـردم  کـردن  راسـت  در  و  ناتوانـی؛  و  کوتاهـی  هیـچ  بـی  اسـت  شـیری  چـون  آوردگاه هـا  در  و 

اسـت؛ توانـا  بـس[  ]ناراسـت، 

خشک سـالی  و  می کنـد  دفـاع  آنـان  از  و  می نمایـد[  تدبیـر  ]و  پـا  مـی دارد  بـه  را  مـردم  امـور   کـه 

کمبودها[ را برای همیشه به فراوانی و حاصلخیزی مبّدل می سازد. ]و 

پی نامۀ شعر

کـه آن هـا  کمیـت بـه نـام هاشـمّیات اسـت  گزیده تریـن قصیده هـای  ایـن، از بهتریـن و 

ـِف الحدائـق الوردّیـه ]٢٠٠/٢[ بـه آن 
ّ
کـه مؤل را پانصـد و هفتـاد و هشـت بیـت برشـمرده اند، چنـان 

گنجینه هـای دانـش اسـت )!( بـه  کـه امانتـداِر  تصریـح نمـوده اسـت. اّمـا دسـت چـاپ و نشـر 

تبـاه کاری در چـاپ آن پرداختـه و شـماری بسـیار و درخـوِر توّجـه از بیت هـای آن هـا را حـذف 

نموده اسـت؛ هماننِد کاری که در چاپ دیوان َحّسـان و فرزدق و ابونؤاس و دیگران _ چنان که 

در همیـن کتـاب )ص4١( گذشـت _ کـرده اسـت. اکنـون هنـگام آن رسـیده کـه دسـِت پژوهـش، از 
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ایـن جنایت هـای پنهـان پـرده بـردارد:

ــدۀ 5٣6 بیــت اســت، در  ــه ســال ١٩٠4 در بردارن چــاپ شــدۀ ایــن قصیده هــا در لیــدن ب

ــی  ــتاد رافع ــرح اس ــت؛ و در ش ــامل 56٠ بی ــاط ش کر خّی ــا ــد ش ــتاد محّم ــرح اس ــه در ش ک ــی  حال

ــه ترتیــب آن چنیــن اســت: ک ــر 45٨ بیــت می باشــد  مشــتمل ب

دل اســیر و سرگشــته و شــیدا را چــه کســی بــه فریــاد رســد؛ شــیدایی ای نــه از ســر جوانــی و رؤیاهــا / چــاپ 

لیدن و خّیاط: ١٠٣ بیت؛ شرح رافعی: ١٠٢ بیت.

بــه وجــد آمــده ام، ولــی شــوق دیــدار ســپیدتنان مــرا به طــرب نمــی آورد، و نه لهو و بــازی. آیا مرد ســپیدموی 

بــازی می کنــد؟! / چــاپ لیــدن و خّیاط: ١4٠؛ شــرح رافعی: ١٣٨�

ک؟ / چــاپ  کارهــای ریب نــا کــه نــه جوانــی بــود و نــه  کجــا، َطــَرب بــه تــو بازگشــت، جایــی  چگونــه و از 

لیــدن: ١٣٣؛ شــرح خّیــاط: ١٣٢؛ شــرح رافعــی: 6٧�

کننده ای ]به  که در رأی و پندارش بیندیشد ]و در آن بازنگردد[؟ و آیا هیچ پشت  کوردلی هست   آیا هیچ 

حق[ هست که پس از بدی به نیکی روی آورد؟ / چاپ لیدن و خّیاط: ١١١؛ شرح رافعی: ٨٩ �

کــه نــه جوانــی می کنــی و نــه بــازی؟ / چــاپ  بــه وجــد آمــده ام و آیــا مایــۀ طربــی در تــو هســت؛ در حالــی 

لیــدن و خّیــاط: ٣٣؛ شــرح رافعــی: ٢٨�

کــه اشــک ها را از چشــمانت روان می ســازد، خــواب را از دیدگانــت دور ســاخته   بی خوابــی و اندوهــی 

است؛ / چاپ لیدن: ٢٠؛ شرح خّیاط: ٢١؛ شرح رافعی: ١٩�

کــه نــه بیمــار و نــه اســیر زنــی ســپیدتن و زیبــا اســت، بپــرس. / چــاپ لیــدن   از اندوه هــای قلبــی 

و خّیاط: ٧؛ شرح رافعی: 5�

گویی ابوبکــر و عمــر، رضایــت ندهــم. / چــاپ لیــدن  علــی، امیرالمؤمنیــن را عشــق مــی ورزم و بــه ناســزا

و خیــاط: ٧؛ شــرح رافعــی: بــا حــذف یــک بیــت.

کــه رافعــی دو بیــت دارای  شــش بیــت بــا حرف هــای َروّی فــاء و قــاف و نــون نیــز هســتند 

حرف روّی نون را یاد نکرده است.

که آوردیم، از هاشـمّیات اسـت، نخسـت مطالب مربوط  که قصیدۀ عینّیه ای  از آن جا 
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بـه عینّیـه را آورده، سـپس آن چـه را بـه مجموعـۀ هاشـمّیات مرتبـط اسـت، یـاد می کنیـم و در 

کـه در قصیده هـای دیگـِر ایـن مجموعـه، جـز  پـی آن، برخـی از ابیـاِت ]مربـوط بـه غدیـر[ را 

عینّیـه، آمـده، ذکـر می نماییـم.

قصیدۀ عینّیه از هاشمّیات

که از شعر  کسانی است  گوید: »کمیت از  شیخ ما، مفید، )رسالة في معنی المولی ]١٨/٨[( 

لغت شناسی  و  فصاحت  بر  دانشوران  همۀ  و  می آورند  شاهد  خداوند،  کتاب  تفسیر  در   او 

و سرآمدی اش در شعر و بزرگواری وی در میان عرب همداستانند. او چنین سروده است:
و در آن روز درختان بزرِگ سایه گسـتر، درختان بزرِگ سـایه گسـتر غدیر خّم، والیت وی را  آشـکارا 

گـر از پیامبر فرمان می بردند. بیـان کرد؛ ا

و بدین ترتیب، بر پایۀ حدیث غدیر، امامت را برای علی؟ع؟ واجب شمرده و از جهِت 

مولی بودنش، او را پیشوا دانسته است. با آن بزرگِی کمیت در دانش لغت و ادبّیات عرب، او را روا 

نیست که برای این عبارت معنایی ذکر کرده باشد که در لغت یافت نگردد و پیش از او هیچ یک 

کار نگرفته و آن را چنان که کسی از مردم عرب حکایت نموده،  از عربی دانان آن را در این معنا به 

نشناخته باشد. این از آن رو است که اگر چنین کاری برای وی روا باشد، بر دیگران، خواه همانند 

گونه، همۀ ادبّیات تباه می گردد و دیگر نمی توان  او یا برتر و یا فروتر از وی، نیز روا است، و بدین 

حقیقِت زبان عرب را شناخت و در این زمینه، دِر معرفت بسته می شود.«

کرده اسـت:  َکراَجکی )کنز الفوائد: ص١54 ]٣٣٣/١[( با ذکر سـند از هّناد1 بن سـرّی روایت 

گفتـم: ›بلـه  گفـت: ›ای هّنـاد!‹  »امیرالمؤمنیـن، علـی بن ابی طالـب را در خـواب دیـدم. مـرا 

کمیت را برایم بخوان: گفت: ›این شعر  ای امیرالمؤمنین!‹ 

›و در آن روز درختان بزرِگ سایه گستر، درختان بزرِگ سایه گستر غدیر خّم، والیت وی را  آشکارا 

گر از پیامبر فرمان می بردند.‹ بیان کرد؛ ا

کرده اند و نسائی و جز او، ثقه اش شمرده اند. ابوحاتم ]الجرح و التعدیل: ١١٩/٩[  گروهی بسیار از وی روایت  1. بخاری و 

وی را راستگو دانسته است. در سال ١5٢ زاده شد و در سال ٢4٣ درگذشت. بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: ٧١/١١�
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گفتـم:  گیـر، ای هّنـاد!‹  گـوش  گفـت: ›ایـن سـخن را بـه  ایـن قصیـده را برایـش خوانـدم. 
گفـت: ›بگـو آقـای مـن!‹ آن  حضـرت؟ع؟ 

گشته مانند آن حّق ندیدم.‹« ›و ]هرگز[ روزی همچون آن  روز و حّقی ضایع و تباه 

کمیـت چنیـن  کـه از  شـیخ ابوالفتـوح )روح الِجنـان و ُروح الجنـان: ١٩٣/٢ ]٢٨٠/4[( آورده 
روایـت شـده اسـت: »امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را در خـواب دیـدم. فرمـود: ›قصیدۀ عینّیـه ات را برای 

مـن بخـوان!‹ آن را خوانـدم تـا بـه ایـن بیـت از شـعرم رسـیدم:
›و در آن روز درختان بزرِگ سایه گستر، درختان بزرِگ سایه گستر غدیر خّم، والیت وی را  آشکارا 

گر از پیامبر فرمان می بردند.‹ بیان کرد؛ ا

گفتی.‹ سپس آن  حضرت؟ع؟ چنین سرود: ی _ صلوات اهلل علیه _ فرمود: ›راست  و
گشته مانند آن حّق ندیدم.‹« ›و ]هرگز[ روزی همچون آن روز و حّقی ضایع و تباه 

سـّید )الّدرجـات الّرفیعـة فـی طبقـات الّشـیعه ]ص5٧٩[(؛ و عقیلـی بـه نقـل از منهـاج الفاضلیـن 
تألیـِف حمـوی و مـرآة الّزمـان تألیـِف ابن جـوزی، ایـن را روایـت نموده انـد. نیـز سـبط ابن جـوزی 
ّمه: ص٢٠ ]ص٣٣-٣4[( از اسـتادش عمـرو بن صافی موصلی، از برخی 

ُ
حنفـی )تذکـرة خـواّص األ

کسـان، آن را آورده اسـت.

کمیـت و سـروده های  گویـد: »شـیعه بـودن  مرزبانـی )معجـم الّشـعراء: ص٣4٨ ]ص٢٣٩[( 
سـتایش آمیزش بـرای اهل بیـت؟مهع؟ در روزگار بنی امّیـه مشـهور اسـت. از ابیـات او در بـارۀ 

ایشـان چنیـن اسـت:
که باشند، هر چند از شمشیر و تازیانه شان در هراس باشی، بگو: به بنی امّیه در هر  جا 

گرسـنه  کـه بـه سـتم شـما  گرسـنه بـدارد و آن را  گردانده ایـد،  کـه شـما سـیر  کـس را  خداونـد آن  

کنـد! گشـته، سـیر 

ک ؟ضر؟، چـون کمیـت ایـن  کـه ابوجعفـر محّمـد بـن علـی، آن امـام پـا روایـت شـده اسـت 

کرد.« قصیده را برایش خواند، دعایش 

کـرده اسـت  بیاضـی عاملـی )الّصـراط المسـتقیم ]٣١٠/١[( آورده اسـت: »پسـِرکمیت روایـت 
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کـه در خـواب پیامبـر؟ص؟ را دیـد و ایشـان بـه او فرمـود: ›قصیـدۀ عینّیۀ پـدرت را برایم بخوان.‹ 

چـون سـخن بدین بیت رسـید:
و در آن روز درختان بزرِگ سایه گسـتر، درختان بزرِگ سـایه گسـتر غدیر خّم، والیت وی را  آشـکارا 

گـر از پیامبر فرمان می بردند. بیـان کرد؛ ا

پیامبـر؟ص؟ سـخت گریسـت و فرمـود: ›پـدرت _ خدایـش رحمـت کنـد! _ راسـت گفته اسـت. 

آری؛ بـه خـدا سـوگند! هماننـد آن، حّقـی ضایع شـده ندیـده ام.‹«

هاشمیات
اسـت  دانسـته  کمیـت  از  را  هاشـمّیات   )]٢5٣/٣[  ١٩4/٢ هـب: 

ّ
الذ )ُمـروج   مسـعودی 

و ابوالفـرج ]األغانـی: ١١٣/٣[ و سـّید عّباسـی ]معاهـد الّتنصیـص: ٢6/٢[، هاشـمّیات را از اشـعار 

کمیـت شـمرده اند. آِمـدی ]المؤتلـف و المختلـف: ص١٧٠٩[ و ابن عمـر بغـدادی  زیـدۀ 
ُ
گ نیکـو و 

یـد را در بـارۀ اهل بیـت اشـعاری مشـهور اسـت  گفته انـد: »کمیـت بـن ز ]خزانـة األدب: ١/١44[ 

کتـاب البیـان و الّتبییـن  کـه هاشـمّیات نیکوتریـن آن هـا اسـت.« سـندوبی ]در حاشـیه اش بـر 

کـه بـه لغـت عـرب  گویـد: »کمیـت از برتریـن شـاعران در روزگار امویـان بـود   از جاحـظ: ١/54[ 

او  اشـعار  برتریـن  و  نیکوتریـن  از  هاشـمّیات  و  بـود  دانـا  عـرب  یـخ  تار مهـم  یدادهـای  رو  و 

که در آن ها، اهل بیت پیامبر را به نیکی یاد نموده است.« و مشتمل بر قصیده هایی است 

ابوالفـرج )األغانـی: ١٢4/١5 ]٣٠/١٧[( بـا ذکـر سـند از محّمد بن علـی نوفلی روایت کرده که 

یـد شـاعری را آغـاز نمود، نخسـتین شـعری که  کـه چـون کمیـت بـن ز از پـدرش شـنیده اسـت 

کـرد. سـپس نـزد فـرزدق بـن غالب رفت و بـه او گفت:  سـرود، هاشـمّیات بـود؛ اّمـا آن را پنهـان 

اسـدی  یـد  ز بـن  کمیـت  بـرادرزاده ات  مـن  و  هسـتی  مضـر  شـاعِر  و  بـزرگ  تـو  ابوفـراس!  »ای 

هسـتم.« فـرزدق گفـت: »راسـت می گویـی؛ تو بـرادرزادۀ منی؛ با َمَنت چه کار اسـت؟« گفت: 

گـر نیکـو  »بـر زبانـم افکنـده شـده و شـعری گفتـه ام. دوسـت مـی دارم آن را بـه تـو عرضـه نمایـم. ا

گـر زشـت بـود، مـرا فرمـان ده تـا پنهانـش نمایـم؛ و تـو  کنـم؛ و ا بـود، مـرا دسـتور ده تـا آن را بپرا

که آن را بر من بپوشانی.« سزاوارتری 
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فـرزدق گفـت: »عقلـت نیکـو اسـت؛ امیـدوارم شـعرت نیـز همپایۀ عقلت باشـد. پس آن 

چـه را سـروده ای، برایـم بخـوان.« کمیت چنیـن خواند:
به وجد آمده ام؛ ولی شوق دیدار سپیدتنان مرا به َطرب نمی آورد؛

گفت: گفت: »از چه سبکبار و در اهتزازی، ای برادرزاده؟«  فرزدق 
و نه لهو و بازی. آیا مرد سپیدموی بازی می کند؟

گفت: کردنی.«  که تو در آغاز بازی  گفت: »ای برادرزاده! بلکه به بازی پرداز؛  فرزدق 
و نـه خانـه و نـه آثـار منزلگاهـی ]از یـار[ مـرا بـه خود مشـغول داشـته و نه سرانگشـتانی رنگین ]از 

زیبارویـان[ مـرا به وجد آورده اسـت.

گفت: گفت: »پس چه چیز به سبکباری و اهتزازت درآوَرد، ای برادرزاده؟«  فرزدق 

کـه شـامگاهان از چـپ یا راسـت من می گذرنـد؛ آن آهو، چه  و نـه پرنـدگان و آهـوان و جـز آن دو 

با شاخ سالم بگذرد چه با شاخ شکسته.

گفت: گفت: »آری؛ فال بد نزن!«  فرزدق 
 بلکـه اشـتیاقم بـه سـوی صاحبـان فضیلت هـا و تقـوا و بهتریـن فرزنـدان ]آدم و[ حـوا اسـت. 

و بهترین ها خواستنی اند.

گفت: کسانند؟«  فرزدق پرسید: »وای بر تو! ایشان چه 
]آری؛ شـوق من[ به سـپید چهره گانی اسـت که در آنچه از پیشـامدهای ناگوار به من می رسـد، 

بـا دوستی شـان به خدا تقـّرب می جویم.

گفت: کیستند؟«  کن. آنان  گفت: »وای بر تو! آسوده ام 

بـرای ایشـان، بارهـا خشـنود  آنـان و  بـه خاطـر  کـه مـن  ]یعنـی[ بنی هاشـم، خویشـان پیامبـر 

می شوم و به خشم می آیم.

که دو سویش خوش آمد گویی  دو بال خویش را از سر محّبت و فروتنی در برابر شان تا آغوشی 

است، فرود آوردم.

گـردم و بـه خشـم  از میـان ]همـگان،[ اینـان و آنـان، تنهـا دوسـتار آنهایـم؛ هر چنـد نکوهـش 

گیـرم[. آورده شـوم ]یـا مـورد خشـم قـرار 
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به سـویم تیر افکنند و من نیز تیر دشـمنی را به سـوی کسـانی که شایسـتۀ دشـمنی اند، بیفکنم 

و در راه دوستی بنی هاشم آزار بینم و سرزنش شوم.

خـدا  بـه  ده.  رواج  بارهـا  و  ده  رواج  را  شـعر  ایـن  بـرادرزاده!  »ای  گفـت:  ی  و بـه  فـرزدق 

شـاعرتری.« مانده انـد،  باقـی  کـه  آنـان  از  و  درگذشـتند  کـه  آنـان  از  تـو  سـوگند! 

هـــب: ١٩4/٢ ]٢5٣/٣[( و عّباســـی )معاهـــد الّتنصیـــص: ٢/٢6 
ّ

ایـــن را مســـعودی )ُمـــروج الذ

]٩4/٣ و ٩5[( روایـــت نموده انـــد.

کّشی )الّرجال: ص١٣4 ]46٨/٢[( با ذکر سند از ابوالمسیح عبداهّلل بن مرواِن جوانی روایت 

کمیت را بسیار روایت  که هاشمّیات  کرده است: »نزد ما مردی از بندگان شایستۀ خدا بود 

می نمود و دیگران آن را از وی فرامی گرفتند و به آن دانا بود. سپس بیست و پنج سال این کار را 

کار  کردن و برخواندن آن را دیگر حالل ندانست. دیگر بار، به این  که روایت  رها نمود، حال آن 

روی آورد. به او گفتند: ›مگر از این کار پرهیز نکرده و آن را رها ننموده بودی؟‹ گفت: ›آری؛ اّما 

خوابی دیدم که مرا به این کار بازگرداند.‹ گفتند: ›چه دیدی؟‹ گفت: ›دیدم که گویی قیامت 

برپا گشته و من در محشر هستم. پس مکتوبی به من دادند.‹

_ ابومحّمـد گویـد: ›بـه ابوالمسـیح گفتـم:“آن مکتـوب چـه بود؟”‹ _ گفـت: ›صفحه ای 

گـروه  بـود. آن را گشـودم و دیـدم در آن نوشته اند:“بسـم اهّلل الرحمـن الرحیـم. ایـن اسـت نـام آن 

کـه بـه بهشـت وارد می شـوند.” سـطر نخسـت را نگریسـتم؛  از دوسـتاران علـی بن ابی طالـب 

کـه  را  نام هایـی  بـاز  و  کـردم  نـگاه  را  دوم  سـطر  سـپس  نشـناختم.  کـه  دیـدم  را  نام هایـی 

یـد  کمیـت بـن ز نمی شـناختم، دیـدم. بـه سـطرهای سـوم و چهـارم نگریسـتم و در آن، نـام 

ی آورم.‹« کار رو کـه بـار دیگـر، بـه ایـن  اسـدی را یافتـم. ایـن سـبب شـد 

کـه بـه خالد قسـری خبر دادند کمیت  بغـدادی )خزانـة األدب: ٨٧/١ ]١٨٠/١[( آورده اسـت 

که آغاز آن چنین است: قصیده ای سروده با نام قصیدۀ طالیی 
ای مدینه! تو را از سوی ما، تحّیت و سالم باد!
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کنیز بسـیار زیبا خرید  کشـت.« سـپس سـی  گفت: »به خدا سـوگند! او را خواهم  خالد 

و آنـان را بـه خوانـدن هاشـمّیات کمیت واداشـت و همراه برده فروشـی، به صـورت پنهان، نزد 

برایـش  را  آنـان روزی هاشـمّیات  و  کنیـزان را خریـد  بـن عبدالملـک فرسـتاد. هشـام  هشـام 

ی در عراق بود، نوشـت که سـِر کمیت را  کارگـزار و کـه در آن روزگار  خواندنـد. هشـام بـه خالـد 

فراخوانـد  را  همسـرش  کمیـت  نمـود.  زندانـی  و  دسـتگیر  را  ی  و خالـد  بفرسـتد.   برایـش 

گاه شـد،  گریخـت. چـون خالـد آ و جامـه اش را پوشـید و او را در جـای خـود نهـاد و از زنـدان 

خواسـت تـا آن زن را مجـازات نمایـد. بنی اسـد گردآمدنـد و گفتنـد: »تـو را بر زنـی از خاندان ما 
که فریب خورده، راهی نباشد.« خالد از ایشان هراسید و آن زن را آزاد نمود.1

کـــه می گفـــت هـــر  گویـــد: »از خوارزمـــی بـــه یـــاد دارم  َثعاِلبـــی )ثمـــار القلـــوب: ص١٧١ ]ص٢١6[( 

کمیـــت، نقائـــض جریـــر   کـــس حولّیـــات زهیـــر، اعتـــذارات نابغـــه، اهاجـــی حطیئـــه، هاشـــمّیات 

ّیـــات ابونـــؤاس، زهدّیـــات ابوالعتاهیـــه، مراثـــی ابو َتّمـــام، مدایـــح بحتـــری،  و فـــرزدق، خمر

ئـــد متنّبـــی را بخوانـــد و  َکشـــاجم، و قال تشـــبیهات ابن معتـــز، روضّیـــات صنوبـــری، لطائـــف 

ــاَند!« ــه جوانـــی اش نرسـ ــود،خداوند بـ ــتاد نشـ ــعر اسـ در شـ

هاشــمّیات را چندیــن تــن از شــاعران تخمیــس نموده انــد، از جملــه: شــیخ مــال عّبــاس 

ی، و ســّید محّمــد صــادق آل صدرالّدیــن  زیــوری بغــدادی، عالمــه شــیخ محّمــد ســماو

 کاظمــی. نیــز آن را اســتاد محّمــد محمــود رافعــی مصــری بــه نیکویــی شــرح نمــوده و مقّدمــه 

گفتــه اســت: »هاشــمّیات از ســخن های  کمیــت فراهــم نمــوده و  و شــرح حالــی ســودمند از 

کمیــت  کــه  گفتارهــای نیکــو و دلپذیــر اســت  گزیــده و اشــعار اعجاب انگیــز و شــوق خیز و 

کر  ــد شــا ــی از عهــدۀ آن برآمــده اســت.« همچنیــن اســتاد محّم ــه ای عال گون ــه  بــس نیکــو و ب

ــاط نابلســی آن را شــرح نمــوده اســت. خّی

قصیدۀ میمّیۀ هاشمّیات
دل اسـیر و سر گشـته و شـیدا را چه کسـی به فریاد رسـد؛ شیدایی ای نه از سر جوانی و رؤیا ها؟

کتاب األغانی خواهد آمد. 1. به خواسِت خدای تعالی، به زودی شرح این ماجرا از 
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صاعـد، غـالم کمیـت، گفتـه اسـت: »نـزد ابوجعفـر محّمـد بـن علی؟امهع؟ رفتیـم. کمیت 

قصیـدۀ میمّیـۀ خـود را بـرای ایشـان برخوانـد. او گفت: ›بارخدایا! کمیـت را بیامرز. بارخدایا! 

کمیت را بیامرز.‹« )األغانی: ١٢٣/١5 ]٢٧/١٧[(

نصـر بـن ُمزاِحـم منقـری گفته اسـت که خود، پیامبر؟ص؟ را در خـواب دیده که مردی نزد 

ایشان چنین می سراید:
دل اسـیر و سر گشـته و شـیدا را چه کسـی به فریاد رسـد؛ شیدایی ای نه از سر جوانی و رؤیا ها؟

یـد اسـدی اسـت.« پیامبـر؟ص؟  ز بـن  کمیـت  گفته انـد: »ایـن  کـرده؛  ی سـؤال  در بـارۀ و

را سـتایش نمـود. )األغانـی: ١٢4/١5 ]٢٩/١٧[؛  او  و  پـاداش خیـر دهـد.«  را  تـو  فرمـود: »خداونـد 

)]٩5/٣[  ٢٧/٢ الّتنصیـص:  معاهـد 

کـه خـود، نـزد  کـرده اسـت  کّشـی )الّرجـال: ص١٣6 ]46٧/٢[( بـا ذکـر سـند از زراره روایـت 

کمیـت داخـل شـده، چنیـن سـرود: کـه  امـام باقـر؟ع؟ بـوده 
دل اسـیر و سر گشـته و شـیدا را چه کسـی به فریاد رسـد؛ شیدایی ای نه از سر جوانی و رؤیا ها؟

کـه در بـارۀ مـا  کمیـت فرمـود: »مـادام  بـرد، امـام بـه  بـه پایـان  چـون خوانـدن قصیـده را 

بـاد!« تـو  یـاور  جبرئیـل  همـواره  می سـرایی، 

نیـز کّشـی )الّرجـال: ص١٣5 ]461/2[( بـا ذکـر سـند از یونس بن یعقوب روایت نموده اسـت 

کـه کمیـت این شـعر خویـش را برای امام صـادق؟ع؟ برخواند:
خداوند عشق و محّبتم را خالص گرداند. کمانم را بی اندازه نمی کشم و تیرم به خطا نمی رود.

امام صادق؟ع؟ فرمود: »چنین مگو؛ بلکه بگو: ›کمان را سخت می کشم.‹«

ایـن را ابن شهرآشـوب )مناقـب آل ابی طالـب ]٢٢4/4[( آورده اسـت. در ایـن عبـارت، آمـده 

کـه کمیـت گفـت: »ای مـوالی مـن! تـو در ایـن مضمـون، شـاعرتر از منی.« اسـت 

این هر دو حدیث را طبرسی )إعالم الوری بأعالم الهدی: ص١5٨ ]ص٢65[( روایت کرده است.
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کـه کمیـت بـه مدینـه درآمـد و نـزد  هـب: ١٩5/٢ ]٢54/٣[( آورده اسـت 
ّ

مسـعودی )ُمـروج الذ

ی اجـازۀ ورود داد.  ابوجعفـر محّمـد بـن علـی بـن حسـین بن علی؟مهضر؟ رفت. ایشـان شـبانه به و

کمیـت بـرای او شـعر خوانـد تـا بـه این بیـت از میمّیه رسـید:
گشـت و بـر   کـه میـان انبـوه مـردم پسـت و فرو مایـه رهـا  کشـته ای در سـرزمین طـف  و او اسـت 

جـای  مانـد.

گـر مالـی نـزد مـا بود، بـه تو می بخشـیدیم. اّما تو  ابوجعفـر گریسـت و فرمـود: »ای کمیـت! ا

کـه از ما اهل بیت  کـه رسـول خدا؟ص؟ به َحّسـان بن ثابـت فرمود: ›مادام  را همـان پاداشـی بـاد 

دفـاع می کنـی، جبرئیل یاور تـو باد!‹«

ی بیـرون آمـد و نـزد عبـداهّلل بن حسـن بن علی رفت و بـرای او میمّیه  کمیـت از محضـر و

کـه بـرای آن، چهـار هـزار دینـار بـه مـن  ی گفـت: »ای ابومسـتهّل! مـرا ِملکـی اسـت  را خوانـد. و

داده انـد و ایـن سـند آن اسـت؛ آن را بـه تـو بخشـیده و بـر آن گواهانـی گرفتـه ام.« سـپس آن را به 

ی عطـا نمـود. کمیـت گفـت: »پـدر و مـادرم فـدای تـو بـاد! مـن در بـارۀ کسـانی جز شـما شـعر  و

می سـرودم و در پی دنیا بودم؛ اّما به خدا سـوگند! در بارۀ شـما جز برای خدا شـعر نسـروده ام. 

کـه در برابـر آن چـه بـرای خـدا سـروده ام، بهـره و بهایـی بسـتانم.« عبـداهّلل  مـن چنیـن نیسـتم 

کمیـت نوشـته را سـتاند  کـه او را معـاف دارد، خـودداری نمـود. پـس  یـد و از ایـن   اصـرار ورز

گفـت: »ای پسـر رسـول خدا! پـدر و مـادرم  و رفـت. پـس از چنـد روز، نـزد عبـداهّلل بازگشـت و 

گفـت: »حاجتـت چیسـت؟ هـر چـه خواهـی،  فـدای تـو بـاد! مـرا حاجتـی هسـت.« عبـداهّلل 

بـرآورده خواهـد شـد.« کمیـت گفـت: »هـر چه که باشـد؟« گفت: »آری.« گفت: »این سـند را 

ی آن را پذیرفت. بپذیر و ِملک را بازسـتان!« سـپس سـند را در برابر عبداهّلل نهاد و و

یـة بـن عبـداهّلل بـن جعفر بـن ابی طالب برخاسـت و پارچه ای از پوسـت  عبـداهّلل بـن معاو

گفـت:  برگرفـت و آن را بـه چهـار تـن از غالمانـش داد. سـپس بـه خانه هـای بنی هاشـم رفـت و 

کـه دیگـران از ذکـر  کـه در بـارۀ شـما شـعر سـروده، حـال آن  »ای بنی هاشـم! ایـن کمیـت اسـت 

کار، جانـش را هـدِف بنی امّیـه قـرار داده اسـت.  ی بـا ایـن  فضیلـت شـما لـب بربسـته اند. و
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ی را پـاداش دهیـد!« آن گاه، هـر مردی به قدر تـوان خود، دینار  کـه می توانیـد، و پـس بـه قـدری 

بـه فراخـور حـال  از ایشـان  گاه شـدند، هـر یـک  و درهـم در آن پارچـه نهـاد. چـون زنـان نیـز آ

خویـش، چیـزی فرسـتاد؛ حّتـی برخـی زیورهـای تـِن خـود را هدیه کردنـد. بدین سـان، معادل 

گفـت: »ای ابومسـتهّل! ایـن  کمیـت فرسـتاد و  گردآمـد و عبـداهّلل آن را نـزد  صـد هـزار درهـم 

کنون که دشـمنمان بـر ما حکومت می کنـد، ما این  حاصـل همـۀ تـالش بی نوایانـۀ مـا اسـت. ا

کـه می بینـی، زیـور زنانمـان نیـز در آن اسـت. پـس بـا  گردآوردیـم و چنـان  مـال را ]بـه زحمـت[ 

گفـت: »پـدر و مـادرم فدایـت بـاد! هدیـه ای فـراوان و  کمیـت  آن، روزگار خویـش را بگـذران!« 

ک و نیکـو آورده ایـد. قصـد من از سـتایش شـما، تنها خشـنودی خدا و رسـولش اسـت؛ پس  پـا

در برابر آن، بهرۀ دنیا را نمی ستانم. این را به صاحبانش بازگردان!«

که آن را بپذیرد؛ اّما او  کند  کمیت را راضی  گونۀ ممکن،  کوشید تا به هر  عبداهّلل بسیار 

خـودداری نمـود. عبـداهّلل گفـت: »حـال کـه نمی پذیـری، صالحدید من آن اسـت که سـخنی 

کـه نتیجۀ آن،  بگویـی تـا بـه سـبب آن، مردم بر تو خشـم گیرند؛ شـاید آشـوبی برانگیخته شـود 

دلخـواه تـو باشـد.« پـس کمیـت قصیـده ای سـرود و در آن، افتخارات قوم خویـش، از مضر بن 

 نزار بن معد و ربیعة بن نزار و ایاد و انمار، دو پسِر نزار، را برشمرد و آنان را بسیار برتری بخشید 

گفـت و ایشـان را از قحطانیـان برتـر دانسـت. بـه سـبب آن چـه  و در وصفشـان فـراوان سـخن 

یـان شـعله ور گشـت. و ایـن قصیـده همان اسـت که  گفتیـم، آتـش خشـم میـان یمانیـان و نزار

بـا ایـن بیـت آغـاز می شـود:
کی هست؟1 ای مدینه! تو را از سوی ما تحّیت و سالم باد! و آیا سخن سالم دهندگان را با

گفتـه اسـت: »بـرای مـا روایـت  ابن شهرآشـوب )مناقـب آل ابی طالـب: 5/١٢ ]4/١٢٣-٢١4[( 

کمیـت نـزد باقـر؟ع؟ چنیـن خوانـد: کـه  گشـته اسـت 
دل اسـیر و سر گشـته و شـیدا را چه کسـی به فریاد رسـد؛ شیدایی ای نه از سر جوانی و رؤیا ها؟

مینا « معنـای روشـنی نـدارد. ترجمـه بر اسـاس نسـخۀ دیگـر: »و هـل بـأٌس  ِ
ّ
1. آن چـه در متـن آمـده: » و هـل نـاس تقول ُمسـل

گرفـت.)ن.( کـه در برخـی منابـع، از جملـه لسـان العـرب مـادۀ »َعَجـز« آمـده، انجـام  مینا«  ِ
ّ
بقول ُمَسـل
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باقر؟ع؟ به سوی کعبه روی نمود و سه بار گفت: ›بارخدایا! کمیت را رحمت کن و بیامرز!‹ 

سپس فرمود: ›ای کمیت! این صد هزار ]درهم[ است که از خانواده ام برای تو فراهم آورده ام.‹

کـه  کـه مـن آن را بسـتانم، تـا آن  کـس نبینـد  گفـت: ›نـه؛ بـه خـدا سـوگند! هیـچ  کمیـت 

کـه یکی از پیراهن های خویش  خداونـد؟زع؟  خـود، مـرا پـاداش عنایـت فرماید. اّما تقاضا دارم 

کرد.« ی آن را به او عطا  کرامت فرمایی.‹ پس و را به من 

آمـده اسـت:  کـه در آن  آورده  را  الّتنصیـص: ٢٧/٢ ]٩6/٣[( همیـن خبـر  عّباسـی )معاهـد 

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند!  کمیـت  ی مـال و جامـه بخشـند.  »پـس ابوجعفـر دسـتور داد تـا بـه و

کـه دنیـا در  کسـانی می رفتـم  گـر در پـی دنیـا بـودم، نـزد  شـما را بـرای دنیـا دوسـت نمـی دارم. ا

کـه بـه تـن شـما  دسـت ایشـان اسـت. مـن شـما را بـرای آخـرت دوسـت مـی دارم. جامـه ای را 

کـرده اسـت، بـرای برکت هایـش می پذیـرم؛ لیکـن این مـال را نمی پذیرم.‹ پـس مال را  برخـورد 

بازگرداند و جامه را پذیرفت.«

کـرده  گـزارش  چنیـن  کمیـت،  غـالم  صاعـد،  از   )]١45/١[  6٩/١ األدب:  )خزانـة  بغـدادی 

گفـت: ›مـن در سـتایش  کمیـت  کمیـت، نـزد علـی بـن حسـین؟ضر؟ رفتیـم.  اسـت: »همـراه 

کـه امیـد مـی ورزم نـزد رسـول خدا؟ص؟ دسـتاویزی برایـم باشـد.‹ سـپس  شـما شـعری سـروده ام 

قصیـدۀ خویـش بـا ایـن آغـاز را بـرای ایشـان برخوانـد:
دل اسـیر و سر گشـته و شـیدا را چه کسـی به فریاد رسـد؛ شیدایی ای نه از سر جوانی و رؤیا ها؟

چـون آن را بـه پایـان رسـانید، امـام بـه او فرمـود: ›مـا از پـاداش دادن بـه تـو ناتوانیـم؛ اّمـا آن 

کمیـت را بیامـرز!‹  چـه مـا از آن ناتوانیـم، خداونـد از پاداش دادنـت درنمی مانـد. بارخدایـا! 

سـپس از خـود و هـر یـک از خاندانـش سـهمی برگرفـت و چهارصـد هـزار درهـم فراهـم آورد و 

گـر یـک ششـم درهـم بـه  ی فرمـود: ›ای ابومسـتهّل! ایـن را برگیـر.‹ کمیـت گفـت: ›حّتـی ا بـه و

گـر دوسـت مـی داری به مـن احسـان نمایی،  مـن عطـا فرمایـی، برایـم مایـۀ شـرافت اسـت؛ اّمـا ا

کـرده اسـت، بـه مـن ده تـا از آن تبـّرک جویـم.‹ امـام  کـه بـا تنـت برخـورد  یکـی از جامه هایـت را 
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کمیـت بخشـید.  بـه  را  آورد و همـۀ آن هـا  بیـرون  ]از جامـه دان[  را  برخاسـت و جامه هایـش 

کمیـت در بـارۀ خانـدان رسـولت و نسـل پیامبـرت، جـان  گفـت: ›بارخدایـا! همانـا  سـپس 

کـه دیگـران  کـه مـردم بخـل می ورزنـد؛ و حّقـی را  کـرد، آن هـم در زمانـه ای  خویـش را پیشـکش 

ی آشـکار نمـود. پـس بـه او زندگـی سـعادت آمیز عطـا فرمـا و شـهیدش بمیـران  می پوشـانند، و

ی  کـه مـا از پـاداش دادن بـه و کـن و بهـرۀ آخرتـش را فـراوان بخـش؛  و بهـرۀ دنیایـش را عطـا 

یافتـه ام.‹« گفـت: ›مـن همـواره برکـت دعـای امـام را در کمیـت  ناتوانیـم.‹ 

کمیـــت بـــا ســـرآغاز زیـــر را بـــرای هشـــام بـــن  کـــه شـــعر  گفتـــه اســـت  کناســـه  محّمـــد بـــن 

عبدالملـــک خواندنـــد:

بـه خاطـر بنی هاشـم بـا بیگانـه ]خویشـاوند و[ عمـو زاده شـدم و بـه ]برخـی[ نزدیکانـم سـخت 
گشتم.1 بد بین و بدگمان 

نیـرو  از موضـع رسـمی و شـناخته شـده )= خالفـت بنی امّیـه( روی بگردانـدم و  کـه   در حالـی 
و پناهم تنها خدا است.2

کرد.« )األغانی: ١٢٧/١5 ]١٧/٣6[( کشته شدن  کار، خود را تسلیِم  یا گفت: »این ر

قصیدۀ بائّیۀ هاشمّیات
بـه وجـد آمـده ام؛ ولـی شـوق دیـدار سـپیدتنان مـرا بـه َطـَرب نمـی آوَرد؛ و نه لهـو و بـازی. آیا مرد 

سـپیدموی بـازی می کند؟

پدرش  از  اسدی،  سعد  بن  ابراهیم  از  سند  ذکر  با   )]٢٩/١٧[  ١٢4/١5 )األغانی:  ابوالفرج 

را در خواب دیدم. فرمود: ›از کدام مردمی؟‹ گفتم: ›از  روایت کرده است: »رسول خدا؟ص؟ 

بن  اسد  ›از  فرمود:  بنی اسد.‹  ›از  گفتم:  عربی؟‹  قبیلۀ  کدام  از  ›می دانم.  فرمود:  عرب.‹ 

خزیمه؟‹ گفتم: ›آری.‹ فرمود: ›آیا ِهاللی هستی؟‹ گفتم: ›آری.‹ فرمود: ›آیا کمیت بن زید 

را می شناسی؟‹ گفتم: ›ای رسول خدا! او عمو و هم قبیلۀ من است.‹ فرمود: ›آیا از شعر او، 

1. این، بیت ٨٠ قصید ۀ ]میمیه[ است.

2. این، بیت ٨5 قصید ۀ ]میمیه[ است.
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چیزی از بر داری؟‹ گفتم: ›آری.‹ فرمود: ›برایم قصیدۀ با این َمطلع را بخوان:
بـه وجـد آمـده ام؛ ولـی شـوق دیـدار سـپیدتنان مـرا بـه َطـَرب نمـی آوَرد؛ و نه لهـو و بـازی. آیا مرد 

سـپیدموی بـازی می کند؟‹

این قصیده را برای ایشان خواندم تا به این بیت رسیدم:
گروه و دسته ای نباشد و برایم راهی جز راه حّق راهی نیست. مرا جز آل محّمد، 

بـه مـن فرمـود: ›صبحگاهـان سـالم مـرا بـه او برسـان و بگو:“همانـا خداوند به سـبب این 

ید.”‹« قصیـده، تـو را آمرز

گزارش نموده اند. این را عّباسی )معاهد الّتنصیص: ٢٧/٢ ]٩5/٣[( و دیگران 

اســت:  شــده  روایــت  خزاعــی  علــی  بــن  دعبــل  از   )]٢٨/١٧-٢٩[  ١٢4/١5( األغانــی  در 

یــد چــه می گــذرد؟‹  کــه بــه مــن فرمــود: ›میــان تــو و کمیــت بــن ز »پیامبــر؟ص؟ را در خــواب دیــدم 

کــه میــان دیگــر شــاعران  گفتــم: ›ای رســول خدا! میــان مــن و او، چیــزی نمی گــذرد جــز همــان 

که سروده است )؟(: است.‹ فرمود: ›چنین مباش! آیا او نیست 
کـه مـرا متهـم می سـازند و پیوسـته بـا  همـواره میـان آنـان )= بنی امّیـه( در جایگاهـی هسـتم 

پیـروان شـما )= اهل بیـت( در رفـت و آمـدم.

یـده اسـت.‹ و مـن از آن پـس، بدگویـی  و همانـا خداونـد بـه سـبب همیـن بیـت او را آمرز

کنـار نهـادم.« از کمیـت را 

کارگـزاران نشـر در مصـر آن را از قصیدۀ  کـه دسـت  بیـت یـاد شـده از همـان ابیاتـی اسـت 

بائّیـه حـذف نمـوده؛ و جـای آن پـس از ایـن بیت اسـت:
گفتند: عشق و فکرش بو ترابی است. میانشان بدین لقب خوانده و نامیده می شوم.

کر بـا ذکـر سـند از  کـه ابن عسـا سـیوطی )شـرح شـواهد المغنـی: ص١٣ ]٣٨/١[( آورده اسـت 

محّمـد بـن عقیـر1 نقـل کرده اسـت که بنی اسـد می گفتنـد: »ما را فضیلتی اسـت که در جهان 

1. در مآخذ دیگر، عقبه آمده است.
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کمیـت در آن  کـه برکـت میراث َبـری از  یافـت نگـردد. هیـچ خانـه ای از مـا نیسـت، مگـر ایـن 

کـه بـه او فرمـود: ›برایـم ایـن شـعر را بخـوان: ی پیامبـر؟ص؟ را در خـواب دیـد  کـه و اسـت؛ چـرا 
بـه وجـد آمـده ام؛ ولـی شـوق دیـدار سـپیدتنان مـرا بـه َطـَرب نمـی آوَرد؛ و نه لهـو و بـازی. آیا مرد 

سـپیدموی بـازی می کند؟‹

کمیت برای ایشان این شعر را خواند. فرمود: ›خودت و قومت را خداوند برکت دهد!‹«

از   ]6٠١/١4 دمشـق:  مدینـة  ]تاریـخ  ابن عسـاکر،  از   )]٣٩/١[ )ص١4  المغنـی  شـواهد  شـرح  در  نیـز 

را  شـعر  ایـن  کسـی  اگـر  کـه  دیـدم  کوفـه  »در  اسـت:  شـده  روایـت  پـدرش  از  َضّبـی،  ابوعکرمـۀ 

نمی خواْنـد: بـه وجـد آمـده ام؛ ولـی شـوق دیـدار سـپیدتنان مـرا بـه طـرب نمـی آوَرد؛ و نـه لهـو و بـازی. آیـا مـرد 

سپیده وی بازی می کند؟ هاشمی شمرده نمی شد« سّید )الّدرجات الّرفیعة فی طبقات الّشیعة ]ص56٧[( 

به جای عبارت اخیر آورده است: »شیعه شمرده نمی شد.«

کر، از محّمــد بــن ســهل، از  همچنیــن در شــرح شــواهد المغنــی )ص١4 ]٣٨/١[( از ابن عســا

کــه زندگــی مخفــی داشــتم، رســول خدا؟ص؟ را در  کمیــت روایــت شــده اســت: »هنگامــی 

ــه  گفتــم: ›ای رســول خدا! از بنی امّی ــه مــن فرمــود: ›از چــه می هراســی؟‹  ــه ب ک ــدم  خــواب دی

بیم دارم.‹ سپس این شعر را برای ایشان خواندم:
کـه به خاطـر دوسـتی آل محّمد، صبح و شـام در هراسـم و بـا نگرانی پیرامونم  آیـا مـرا نمی بینـی 

را می پایـم؟1

که خداوند تو را در دنیا و آخرت ایمن فرموده است.‹« کن؛  فرمود: ›خود را آشکار 

یـخ مدینـة دمشـق: 5٩٩/١4[، از جاحـظ روایـت  کر ]تار نیـز در همـان مأخـذ )ص١4( از ابن عسـا

ی شـیعه نگشـود: شـده اسـت: »هیچ کس جز کمیت با این شـعرش، دِر حّجت آوری را بر رو
گفـت: خانـدان پیامبـر سـزاوارتر  بایـد  را نشـاید، پـس  گـر خالفـت هیـچ قبیلـه ای جـز قریـش   ا

و شایسته تر به خالفت هستند.

1. این، بیت ٧5 از قصیدۀ ]بائیه[ است.
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گر میراث او نبود ]قریش چه  می گویند: پیامبر،چیزی ]= مال و منصبی[ به ارث نگذاشته  است! ا

اولوّیتی داشت؟[ باید قبیله هایی ]دور[ چون َبکیل و أْرَحب هم در خالفت شریک می شدند.«

چنـان کـه در الفصـول المختـاره )٨4/٢ ]ص٢٣٢[( آمـده، شـیخ مفیـد ایـن گفتـار جاحـظ را 

کـرده اسـت. شـاید جاحـظ دیگـر مـوارد حّجـت آوری شـیعیان بـا همیـن حّجـت و غیر آن  یـاد 

کـه بـه روزگاِر پیامبـر مّتصـل بـوده، فراوان بوده اسـت.  کـه از همـان دوران نخستشـان  را ندیـده 

شـاید نیـز جاحـظ می خواهـد بـا ایـن سـخن خویـش، پیشـینۀ شـیعیان در روزگار نخسـت را 

یخ شـکوهمند شـیعه و آثار رسـیده از پیامبر و دیگران در فضیلت ایشـان،  نفی نماید؛ اّما تار

گشـته باشـد، حّجت آوری  کمیت منعقد  که حّتی نطفۀ  او را رسـوا نموده اسـت. پیش از آن 

بـا همیـن برهـان و نیـز برهان هـای دیگـر در شـعر و نثـر بسـیاری از صحابـه و پیـروان ایشـان بـه 

کسـانی از ایـن قبیـل: خزیمـة بـن ثابـت ذوالّشـهادتین، عبـداهّلل بـن  نیکـی یافـت می گـردد؛ 

عّبـاس، فضـل بـن عّبـاس، عّمـار بـن یاسـر، ابوذر غفـاری، قیس بن سـعد انصـاری، ربیعة بن 

یـد  حـارث بـن عبدالمّطلـب، عبـداهّلل بـن ابی سـفیان بـن حـارث بـن عبدالمّطلـب، زفـر بـن ز

َکْعـب، جریـر بن عبـداهّلل بجلـی، عبدالرحمان بـن حنبل  یفـه، نجاشـی بـن َحـْرث بـن 
َ

بـن ُحذ

کسان دیگر. _ هم پیماِن بنی ُجمع _ ، و بسیاری از 

نخستین کسی که این در را  یکسره به روی اینان گشود، امیرالمؤمنین علی _ صلوات اهلل علیه _ بود 

کـه نامه هـا و خطبه هایـش لبریـز از این حّجت ها اسـت و در ال بـه الی کتاب ها و فرهنگ نامه های 

خطبه ها و نامه ها پراکنده اسـت.

کــه در الفصــول المختــاره )٨5/٢ ]ص٢٣٣[( آمــده، شــیخ مــا مفیــد فرمــوده اســت:  چنــان 

کــه در ســخن  »کمیــت، همــان مفهــوم ســخن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بــه شــعر درآورده اســت 

مــان شــیعه، 
ّ
یــه حّجــت آورد و پــس از ایشــان، خانــدان محّمــد؟مهع؟ و نیــز متکل خویــش بــر معاو

ی، همــواره بــه آن حّجــت آوری می نموده انــد. ایــن را  کمیــت و در زمانــۀ او و پــس از و پیــش از 

کــه  کــس بدیــن حــد از دروغ زنــی  در خبرهــاِی رســیده و روایــات مشــهور می تــوان یافــت. و هــر 

کالمش بی اعتبار است.« جاحظ رسیده، برسد، 
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قصیدۀ المّیۀ هاشمّیات
آیا هیچ کور دلی هست که در رأی و پندارش بیندیشد ]و در آن باز نگرد[؟ و آیا هیچ پشت کننده ای 

]به حّق[ هست که پس از بدی به نیکی روی آورد؟

کـرده اسـت:  ابوالفـرج )األغانـی: ١٢6/١5 ]٣٣/١٧[( بـا ذکـر سـند از ابوبکـر َحْضَرمـی روایـت 

»در ِمنـا، از ابوجعفـر محّمـد بـن علـی؟امهع؟ در روزهـای تشـریق )= سـه روِز پـس از عیـد قربان(، 

ی اجـازه فرمـود. کمیت به ایشـان گفت: ›فدایت شـوم!  بـرای کمیـت اجـازۀ ورود خواسـتم. و

در بـارۀ شـما شـعری سـروده ام کـه دوسـت می دارم آن را برایتـان بخوانم.‹ فرمـود: ›ای کمیت! 

در ایـن چنـد روز مشـّخص و معّیـن، خـدا را یـاد کـن.‹ کمیـت دیگـر بـار همـان سـخن را بیـان 

کمیـت قصیـده اش را  نمـود. ابوجعفـر؟ع؟ بـر او دلسـوزی نمـوده، فرمـود: ›شـعرت را بخـوان!‹ 

خواند تا به این بیت رسید:
کـه  کمـان شـخص دیگـری بـه او تیـر افکننـد. پـس ]وای بـر تـو[ ای فـرد پسـین  تیـر انـدازان بـا 

کـرده اسـت! گمراهـی را فـرد نخسـتین بـه تـو پیشـکش  ایـن 

ابوجعفر؟ع؟ دو دستش را به سوی آسمان برافراشت و گفت: ›بارخدایا! کمیت را بیامرز!‹«
کمیـت نـزد  گـزارش شـده اسـت: »همـراه  کمیـت،  نیـز از محّمـد بـن سـهل، همنشـین 
ابوعبـداهّلل صـادق، جعفـر بـن محّمـد؟ع؟ رفتـم. کمیت بـه او گفت: ›فدایت شـوم! آیـا برایتان 
گفـت: ›شـعرم در بـارۀ شـما  شـعری نخوانـم؟‹ فرمـود: ›ایـن روزهـا، روزهـای بزرگـی اسـت.‹ 
اسـت.‹ فرمـود: ›بخـوان!‹ پـس ابوعبـداهّلل؟ع؟ برخـی از افـراد خانـواده اش را فراخوانـد و نزدیک 

گریـۀ بسـیار درگرفـت، تـا بـه ایـن بیـت رسـید: کمیـت شـعرش را خوانـد و  نشـاند. 

کـه  کمـان شـخص دیگـری بـه او تیـر افکننـد. پـس ]وای بـر تـو[ ای فـرد پسـین  تیـر انـدازان بـا 

کـرده اسـت! گمراهـی را فـرد نخسـتین بـه تـو پیشـکش  ایـن 

کمیـت پیش تـر  گفـت: ›بارخدایـا! هـر چـه را  ابوعبـداهّلل؟ع؟ دو دسـتش را برافراشـت و 
انجـام داده و از ایـن پـس انجـام خواهـد داد، خـواه پنهـان و خواه آشـکار، بیامـرز و او را چندان 

گـردد.‹« )األغانـی: ١٢٣/١5 ]٢6/١٧[؛ معاهـد الّتنصیـص: ٢٧/٢ ]٣/٩6[( کـه خشـنود  عطـا فرمـا 
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گـزارش،  گـزارش نمـوده اسـت. در ایـن  نیـز بغـدادی )خزانـة األدب: ٧٠/١ ]١45/١[( ایـن را 

پـس از آن کـه گفتـه اسـت: »گریـۀ بسـیار درگرفـت و صداهـا بلنـد شـد.« گویـد: »چـون کمیـت 

بـه ایـن ابیاتـش در بـارۀ حسـین؟ضر؟ رسـید:
کـه حسـین و آن بـزرگان و نیـکان پیرامونـش، در برابـر شمشیرها شـان چـون بوتـه  گویـی  تـو 

کسـی آنهـا را ]بـی مالحظـه[ از زمیـن برکَنـد. کـه  گیاهـی بودنـد 

کنـد[ و از دسـت دادن حسـین مصیبتـی بـس  پیامبـر نزدشـان حاضـر نبـود ]تـا از ایشـان دفـاع 

کـه هماننـد نـدارد. بـزرگ بـرای مـردم اسـت 

وا گذاشـته شـده  بـه خـود  ایـن عظمـت، چنیـن[  ]بـه  در مصیبتـی  کـه  ندیـدم  را  کسـی  مـن   و 

گذاشته شد واجب تر باشد. که به خود وا و یاری اش از یاری او آن گاه 

کمیت پیش تر  گفت: ›بارخدایا! هر چه را  جعفر صادق؟ضر؟ دو دسـتش را برافراشـت و 

انجـام داده و از ایـن پـس انجـام خواهـد داد، خـواه پنهـان و خواه آشـکار، بیامـرز و او را چندان 

گفـت:  کمیـت  گـردد.‹ سـپس بـه او هـزار دینـار و جامـه ای عطـا نمـود.  کـه خشـنود  عطـا فرمـا 

کسـی می رفتم  گر چنین بود، نزد  ›به خدا سـوگند! من شـما را برای دنیا دوسـت نمی دارم؛ و ا

کـه بـه  کـه دنیـا در دسـت او اسـت. مـن شـما را بـرای آخـرت دوسـت مـی دارم. پـس جامـه را 

اندام شما برخورد نموده، برای برکتش می پذیرم؛ اّما مال را نمی پذیرم.‹«

ابوالفـرج )األغانـی: ١١٩/١5 ]١٨/١٧[( از علـی بـن محّمـد بـن سـلیمان، از پـدرش روایـت 

کـه هشـام بـن عبدالملـک بـه خالـد بـن عبـداهّلل بدبیـن شـده بـود و بـه او می گفتنـد:  نمـوده 

کـه بـر آن  کاغـذی یافتنـد  »هشـام در پـی برکنـاری تـو اسـت.« روزی بـر دِر سـرای هشـام، تّکـه 

شـعری نوشـته شـده بـود. آن را نـزد هشـام آورده، شـعر را برایـش خواندنـد:
در آسـمان مـا ]از ابـر جنـگ[ آذرخـش درخشـید. سـنگ های اجـاق بـرای دیـگ جنـگ در برابـر 

کـه آن ابـر پیـش آیـد ]و ببـارد[. هـم نهـاده شـده و بیـم آن دارم 

دیگ جنگ را که سـیاه و آلوده کنندۀ دسـتانت اسـت، با دسـتگیره ای بر گیر ]و به زیر آور[!

کـه بـه نهایـت خـود رسـد. پس سـر فرصت آن  گـر آغـاز شـود[ پایـان نگیـرد مگـر آن  ایـن جنـگ ]ا

کـه بـدان دسـت نیابی. گونـه ای در آیـد  کـه بـه  گیـر، پیـش از آن  را بـه دسـت 
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کـه از جنـگ »سـوراء« رنـج بـردی و جریانـش همچـون  آن گاه، بـه رنـج و سـختی افتـی، چنـان 

وضـع بـد تـو نا خوشـایند شـد.

که اوضاع  کن، پیش از آن  که بیم سسـتی در آن نرود، به امور مردم رسـیدگی  با عزمی اسـتوار 

گراید. بـه وخامت 

کـه چاره جـوی آن را  کاری نبودنـد، مگـر آن  کـردن چـارۀ  هیچـگاه مردمـان در اندیشـۀ اسـتوار 

بـه عهـدۀ تـو گذاشـتند.

کـه آن را نمی خواهـد، از  کسـی  جنـگ بی امـان، ]بی پرسـش[ از راز خـود خبـر می دهـد، هر چنـد 

آن نمی پرسـد.

بـر  را  ابیـات  آن  تـا  داد  دسـتور  پـس  گردآینـد.  نـزدش  شـعرخوانان  تـا  داد  فرمـان  هشـام 

کسـی شـباهت دارد؟« همـۀ آنـان  گفـت: »ایـن ابیـات بـه شـعر چـه  اینـان بخواننـد. آن گاه، 

یـد اسـدی اسـت. هشـام گفـت: »آری؛ ایـن  کـه ایـن شـعر از آِن کمیـت بـن ز بی درنـگ گفتنـد 

کـه مـرا بـا خالـد بـن عبـداهّلل بیـم می دهـد.« آن گاه، در نامـه ای ماجـرا را بـرای  کمیـت اسـت 

کارگـزارش در  خالـد نوشـت و از آن ابیـات یـاد نمـود. آن هنـگام، خالـد در واسـط بـود. پـس بـه 

گفـت: »ایـن،  کمیـت را دسـتگیر نمـوده، در بنـد بیفکَنـد. سـپس بـه یارانـش  کوفـه نوشـت تـا 

یـد.«  بنی هاشـم را مـدح نمـوده، بنی امّیـه را هجـو می کنـد. برخـی از اشـعار او را بـرای مـن بیاور

کـه بـا ایـن بیـت آغـاز می شـود: قصیـدۀ المّیـه را برایـش آوردنـد 

هیـچ  آیـا  و  باز نگـرد[؟  آن  در  ]و  بیندیشـد  پنـدارش  و  رأی  در  کـه  هسـت  کور دلـی  هیـچ  آیـا 

که پس از بدی به نیکی روی آورد؟ پشت کننده ای ]به حّق[ هست 

خالد آن را برنوشـت و در نامه ای برای هشـام فرسـتاد و گفت: »این اسـت شـعر کمیت. 

گـر در ایـن ابیـات، سـخن بـه درسـتی گفتـه اسـت، در آن ابیـات نیز چنین اسـت.« چون این  ا

کـه ایـن بیـت خوانـده شـد، خشـمش گرفـت و آن گاه   شـعر را بـرای هشـام خواندنـد، خشـم 

 اوج یافت:
کـه _ سـوگند بـه جانـم!  ای تدبیرکننـدگان امـور مـردم! ]بـه روشـنی[ مـا را پاسـخ دهیـد؛ چـرا 

یافـت شـوند. ]فـراوان[  و سـخنور  گـون  گونا آوردن سـخن های  بـر  توانـا  افـراد  _ میـان شـما، 
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پـس بـه خالـد نوشـت تـا دو دسـت و دو پـای کمیـت را بُبـرد و گردنـش را بزنـد و خانه اش را 

ویـران نمایـد و او را بـر آوار خانـه اش بـه دار کشـد. چـون خالـد نامـه را خوانـد، اکـراه ورزیـد کـه 

خاندان وی را به آشـوب کشـاَند. از این رو، ماجرا را آشـکارا بیان نمود، به این امید که کمیت 

اّمـا مـن نمی خواهـم  بـه مـن چنیـن نوشـته اسـت؛  یابـد. پـس گفـت: »امیرالمؤمنیـن  رهایـی 

خاندان او را به آشـوب کشـانم.« و از وی نام ُبرد. عبدالرحمان بن عنبسـة بن سـعید، مقصود 

 او را دریافـت و غالمـش را کـه نـزد مـردم عـرب، زاده و پـرورش یافته و فردی زیرک بود، روانه نمود 

و بـه وی اسـتری سـرخ و سـفید و چـاالک از اسـتران خلیفـه داد و گفـت: »اگـر بـه کوفـه رهسـپار 

گـردی و کمیـت را بیـم دهـی و او از بنـد بگریـزد، بـرای خـدا آزادت می کنـم و ایـن اسـتر را بـه تـو 

می بخشم و از آن پس نیز تو را از بخشش و نیکی بهره مند می سازم.«

غالم بر استر سوار شد و آن روز و شبش را یکسره از واسط به سوی کوفه راند و صبحگاهان 

کمیت همسرش  گاه نمود.  کمیت را از ماجرا آ به آن جا رسید. ناشناسانه به زندان درآمد و 

کفش  که همراه یک دست جامه و  از او خواست  که دختِر عمویش نیز بود، فراخواند و  را 

گفت: »مرا جامۀ زنان بپوشان!« همسرش  کمیت  کرد.  ی آید. او هم چنین  خویش، نزد و

گفت: »واپس  کمیت پیش آمد. سپس  گفت: »پیش بیا!«  ی  به او جامۀ زنان پوشاند و به و

برو!« کمیت واپس رفت. زن گفت: »جز قدری ُخشکی در شانه هایت، عیبی نمی بینم. پس 

ی زن است،  که و گماِن این  گذشت و او به  کنار زندانبان  کمیت از  در پناه خدا روان شو!« 

کمیت رهایی یافت و چنین سرود: او را بازنداشت. بدین سان، 
کننـده و آنکـه آنهـا را بـه شـکار وامـی دارد ]از زنـدان[ بیـرون شـدم،  بـه رغـم آن سـگان پـارس 

کمـان ابـن ُمقِبـل. همچـون بیـرون شـدن تیـر از 

جامه های زنان زیبا رو را بر  تن دارم؛ اّما زیر آن، امری قاطع مانند تیغ بر کشیده وجود دارد.

کـه در آن، فرمان هشـام به خود را  در ایـن حـال، نامـۀ خالـد بـه کارگـزارش در کوفه رسـید 

کمیـت را از بنـد بیـرون آورده، فرمـان خالـد را در بـاره اش  ی مأمـور فرسـتاد تـا  یـاد آورده بـود. و

گفـت  سـخن  آنـان  بـا  کمیـت  همسـر  شـد،  نزدیـک  زنـدان  دِر  بـه  مأمـور  چـون  کننـد.   اجـرا 
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کـه خـود در زنـدان اسـت و کمیت گریخته اسـت. کارگزار ایـن را برای خالد  کـرد  گاهشـان  و آ

کـه بـا جـان خـود، پسـرعمویش را رهایـی  نوشـت. خالـد پاسـخ داد: »او آزادزنـی بزرگـوار اسـت 

بی در شـام رسـید، 
ْ
َکل داده اسـت.« پـس فرمـان داد تـا او را آزاد نماینـد. چـون ایـن خبـر به اعور 

کمیت را به بدکارگی با زندانیان متهم نمود: قصیده ای سرود و در آن، همسر 
کمیت با[ سیاهان و سرخان ]و مردم پست، در زندان آمیزش داشت[.1 ]همسر 

گشت و چنین سرود: کمیت خشمگین 
کی هسـت؟ ای مدینه! تو را از سـوی ما تحّیت و سـالم باد! و آیا سـخن سـالم دهندگان را با

این قصیده دارای سیصد بیت است.

کـــه خالـــد بـــن عبـــداهّلل قســـری،  نیـــز ابوالفـــرج )األغانـــی: ص١١4 ]6/١٧[( آورده اســـت 

کـــردن بـــه هشـــام آمـــاده  ی آموخـــت و او را بـــرای هدیـــه  کنیـــزی زیبـــارو کمیـــت را بـــه  هاشـــمّیاِت 

ـــه را در نامـــه ای بـــه هشـــام خبـــر داد  ـــارۀ بنی امّی کمیـــت و هجـــوش در ب  نمـــود. ســـپس ماجـــرای 

ی را برایش فرستاد: و این قصیدۀ و
 پـروردگار مـن! آیـا یـاری و نصـرت را جـز از تـو می تـوان خواسـت؟ و پـروردگار مـن! آیـا اعتمـاد 

و تکیه جز بر تو تواند بود؟

ید را سـوگ می سـراید  ید بن علی و فرزندش حسـین بن ز کمیت در این قصیدۀ بلند، ز

گـران  ی سـخت   و بنی هاشـم را سـتایش می نمایـد. چـون هشـام ایـن قصیـده را خوانـد، بـر و

کـه  ی را سـوگند داد  و سـنگین جلـوه نمـود و آن را ناخـوش داشـت و در نامـه ای بـه خالـد، و

کردنـد  زبـان و دسـت کمیـت را بُبـرد. سـپاهیان سـرزده بـه خانـۀ کمیـت آمـده، او را محاصـره 

کارگـزار واسـط بـود، از دوسـتان  کـه  و پـس از دسـتگیری، بـه زنـدان افکندنـد. ابـان بـن ولیـد 

کمیـت بـه شـمار می رفـت؛ پـس غـالم خـود را سـوار بـر اسـتری بـه سـوی او روان نمـود و بـه غالم 

کـه بـه خواسـت خـدا خواهـد آمـد. _ گـزارش  گر ... .«_ تـا پایـان  گفـت: »تـو آزادی، ا

1. در متـن و نیـز در مصـدر، تنهـا »أسـودینا وأحمرینـا« آمـده کـه مفهـوم روشـنی نـدارد و بـا توجـه بـه سـیاق، بیـت را ایـن گونه 
کردیـم. )ن.( ترجمه 
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گفته است: کمیت در قصیده ای دیگر  در بارۀ حدیث غدیر، 

علی امیر مؤمنان و حّق او از سـوی خداوند بر هر مسـلمانی فرض و واجب شـده اسـت.

کرد و او را در هر حّق قابل مشارکت با خود شریک ساخت. پیامبر دربارۀ حّقش سفارش 

که همانندی جز مریم بتول نداشت، به همسری وی در آورد. و بانویی صّدیقه را 

کـه برایشـان خانـه سـاخته بـود، بسـت، مگـر دِر خانـۀ  و دِر ]رو بـه مسـجد[ خانه هـای کسـانی را 

که نبسـت. علـی 

 و روزی ]تاریخـی[ در غدیـر، والیتـی ]بـس بـا شـکوه[ بـرای وی بـر هـر عـرب و عجمـی ثابـت 

و مقرر فرمود. )َروض الِجنان و َروح الَجنان ابوالفتوح: ١٩٣/٢ ]4/٢٨٠[(

شاعر
کمیت بن زید بن خنیس بن مخالد1 بن وهیب بن عمرو بن سبیع بن  وی، ابومستهّل 

ماِلک بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن اسد بن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار است.

گوید: ابوالفرج 

یدادهـای  یـخ و رو تار کارشـناس  زبـان عـرب،  گونه هـای  بـه  گاه  »او شـاعری پیشـرو و آ

یـارو و پیکارگـر بـا شـاعران  عـرب، شـاعر و زبـان آوِر ›مضـر‹، و تعّصـب ورز بـر قحطانی هـا و رو

گاهی داشـت و بدان ها  یدادهـا و حـوادث آ قحطانـی بـود و از مایه هـای عیـب و ننـگ و نیـز رو

یسـت و روزگار حکومـت عّباسـیان را ندیـد و پیـش از  یـد. در دوران بنی امّیـه می ز فخـر می ورز

آن درگذشـت. بـه هـواداری از بنی هاشـم معـروف و مشـهور بـود.

از معاذ هّراء پرسـیدند: ›شـاعرتریِن مردم کیسـت؟‹ گفت: ›از شـاعران روزگار جاهلّیت 

یـا اسـالم؟‹ گفتنـد: ›از جاهلّیـت.‹ گفت: ›امرؤالقیس، زهیـر، و عبید بن ابرص.‹ گفتند: ›از 

ابومحّمـد!  ›ای  گفتنـد:  وی  بـه  راعـی.‹  و  اخطـل،  جریـر،  ›فـرزدق،  گفـت:  اسـالم.‹  روزگار 

ندیدیم که در این میان، کمیت را یاد کنی!‹ گفت: ›او از همۀ پیشـینیان و پسـینیان شـاعرتر 

است.‹« )األغانی: ١١5/١5 و ١٢٧ ]٣/١٧ و ٣5[(

گفته اند: مخالد بن ذویبة بن قیس بن عمرو. 1. برخی 

)286(

196/2



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 302

از  تـو  سـوگند!  خـدا  »بـه  گذشـت:  او  بـه  فـرزدق  سـخن  ایـن  )ص١6٨(  کتـاب  همیـن  در 

درگذشـتگان و بازمانـدگان، شـاعرتری.« چنـان که در األغانـی ]٣١/١٧[ و معاهد الّتنصیص )٣١/٢ 

]٩5/٣[( آمـده، وی 5٢٨٩ بیـت شـعر از خـود بـر جـای نهـاد. در کشـف الّظنـون ]٨٠٨/١[ بـه نقل از 

عیـون األخبـار ابن شـاکر )٣٩٧/١(، ایـن رقـم بیـش از 5٠٠٠ قصیـده ذکـر گشـته اسـت. شـعر وی را 

یت بـر آن افـزود و گروهـی از ابومحّمـد عبـداهّلل بـن یحیـی، معـروف  اصمعـی گـردآورد و ابن سـِکّ

 بـه ابن کناسـۀ اسـدی )د.٢٠٧(، آن را روایـت نموده انـد. ابن کناسـه نیـز آن را از جـّزی اسـدی 

 و ابوموصـل اسـدی و ابوصدقـۀ اسـدی روایـت کـرده و کتابـی بـه نام»سـرقات الکمیـت مـن القـرآن 

و غیره )= ُربایش های کمیت از قرآن و جز آن(1« نگاشته است.

گویـد:  کمیـت را روایـت نمـوده اسـت. نصـران  یت از اسـتادش نصـران، شـعر  ابن سـِکّ

ابن ندیـم  فهرسـت  در  کـه  چنـان  برخوانـدم.«  بکیـر  بـن  عمـر  ابوحفـص  بـر  را  کمیـت  »شـعر 

ی را ابوسـعید حسـن بن حسـین سـّکری )د.٢٧5(  )ص١٠٧ و ٢٢5 ]ص٧٨ و ١٧٩[( آمده، شـعر و

گشـته،  کر )4٢٩/4 ]6٠٣/١4[( ذکـر  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا کـه در تار گونـه  برمی نگاشـته و نیـز آن 

کارشـناس شـعر او بـوده اسـت. محّمـد بـن انـس روایتگـر و 

کوفـی،  دبـاء: 4١٠/١ ]٨/٣[( از ابن نّجـار، از ابوعبـداهّلل احمـد بـن حسـن 
ُ
یاقـوت )معجـم األ

اسـت:  گفتـه  نسب شـناس،  دانشـمند  »ابن عبـده،  اسـت:  کـرده  نقـل  توانـا،  نسب شـناِس 

کمیـت،  کـه  آن  تـا  نمی شـناختند  را  عـرب  نسـب های  بایـد،  کـه  چنـان  ›نسب شناسـان، 

کس را نیافتم  ّیات را سـرود و دانشـی فراوان پدیدار نمود. من در شـعر او نگریسـتم و هیچ  نزار

یدادهـای آن، داناتـر از او باشـد.‹ مـن چـون ایـن سـخن را شـنیدم، شـعر او را  کـه بـه عـرب و رو

یدادهـای عـرب، از آن سـود جسـتم.« گـردآوری رو گـردآوردم و در 

کــه در شــاعران دیگــر یافــت نمی شــد:  ــود  کمیــت ده ویژگــی ب گفتــه اســت: »در  کســی 

1. تعبیـر ربایـش دقیـق نیسـت؛ زیـرا شـعر کمیـت یـا بـا برداشـت از قـرآن سـروده شـده و یـا تضمیـن آن اسـت؛ و او و هر شـاعر 
کـه از کتـاب گرامی خـدا دنبالـه روی کند. دیگـر را همیـن افتخـار بـس 
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ــزرگ، اســتواردل، خوشــنویس، نسب شــناس  ســخنوِر بنی اســد، فقیــه شــیعه، حافــظ قــرآن ب

ــارۀ تشــّیع1، تیرافکــِن بی ماننــد بنی اســد، تک ســوار دلیــر،   نیرومنــد، نخســتین مناظره گــر در ب

و سخاوتمند دیندار بود.« )خزانة األدب: 6٩/١ ]١44/١[؛ شرح شواهد المغنی: ص١٣ ]٣٨/١[(

ید و شاعران یمن را پیوسته هجو می نمود  ی همواره به سود عدنانیان تعّصب می ورز  و

ی، دعبل و ابن عیینه  و در همۀ دوران زندگی اش با آنان درگیر بود. بر اثر همین، پس از وفات و

گفتند و ابوزلفاء بصری، هم پیمان بنی هاشم، آن دو را پاسخ  ی پاسخ  به قصیدۀ طالیی و

بی همواره فخرفروشی و مناظره جریان داشت.
ْ
َکل کمیت و حکیم اعور  داد. نیز میان 

نکته:

کـه از همنشـینان ویـژۀ بنی امّیـه در  کـه از او یـاد شـد، یکـی از شـاعرانی بـود  حکیـم اعـور 

کوفـه انتقـال یافت. مردی نـزد عبداهّلل بن جعفر آمد و گفت: »ای پسـر  دمشـق بـود و سـپس بـه 

کـه در کوفـه در هجـو شـما شـعر می سـراید.« گفـت: »آیا از  رسـول خدا! ایـن حکیـم اعـور اسـت 

شـعر او چیـزی از بـر داری؟« گفـت: »آری.« سـپس چنیـن خواند:
کـه بـر تنـۀ  زیـِد شـما را بـه تنـۀ درخـت خرمایـی بـه دار آویختیـم و ]هرگـز[ مهدی یـی ندیدیـم 

کشـیده شـود! درخـت خرمـا بـه  دار 

کیزه تـر از  کـه عثمـان بهتـر و پا کردیـد؛ حـال آن  کـم خـردی، علـی را بـا عثمـان مقایسـه  از روی 

علی اسـت.

گفت: »بارخدایا!  ید، رو به آسـمان برافراشـت و  که سـخت می لرز عبداهّلل دو دسـتش را 

گـر اعـور دروغ می گویـد، درنـده ای را بـر او چیـره نمـا.« از آن پـس، حکیـم شـبانه از کوفـه بیرون  ا

دباء: 4/١٣٢ ]٢4٨/١٠[(
ُ
ید. )معجم األ آمد و شیری او را در

کمیت و زندگانی مذهبی و شیعه گری اش

کتاب هـای حدیـث، نشـانه هایی آشـکار بـر ایـن  پژوهنـدگان در میـان زندگی نامه هـا و 

گذشت. کتاب )ص١٩١( باطل بودن این سخن  1. در همین 

197/2

)289(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 304

کمیـت، هنـر شـاعری و نشـان دادِن دوسـتی بـه اهل بیـت؟مهع؟ تـا سـر  کـه  حقیقـت می یابنـد 

حّد جان را دستاویز نساخته بود تا به آن چه مورد نیازش بود، دست یابد و از آن چه آزمندی 

کـه از طعـم پاداش هـا و جایزه ها بچشـد، بهره برگیرد یـا در پی فرصت طلبی   ایجـاب می نمـود 

و مسـتمّری گیری باشـد و یـا بـه مقـام و درآمـدی برسـد. چگونـه چنیـن چیـزی ممکـن اسـت، 

گویـد )؟(: کـه دعبـل خزاعـی  کـه خانـدان رسـول خدا چنـان بوده انـد  حـال آن 
دارایی  ]و حّق خدایی[شان را تقسیم شده میان دیگران و دستانشان را تهی از آن دارایی می بینم.

یسته اند: ایشان _ سام اهلل علیهم _ ، چه رسد به شیعیانشان، چنین می ز
که  کاشانه شـان تبعیـد گشـته اند. گویـی جنایتـی مرتکب شـده اند  آنـان رانـده شـده و از خانـه و 

بخشـودنی نیست.

در آن روزگار، دنیـا، یکسـره، بـه سـوی مخالفـان ایشـان یعنـی فرومایـگان امـوی، سـرازیر 

کـه  کسـی در پـی بهـره ای از مـال دنیـا یـا دسـتیابی بـه مقـام و یـا منزلتـی بـود  گـر  شـده بـود. ا

کـه بـر کرسـی خالفـت اسـالمی بـه قهر  نصیـب او را بیفزایـد، آن را از همـان کسـانی می جسـت 

گشته بودند. و غلبه چیره 

پـس مـردی کـه از امویـان روی بگردانـد و بـه مردمـی زیـِر سـتم و زور، بگرایـد و بـه سـبب آن، از 

هراس منـدی و زندگانـی پنهـان بـه رنـج افتـد و در بیابان هـای فـراخ و زمین هـای سـنگالخ آواره 

شـود و گاه بر فراز بلندی ها و گاه در دامنه ها سـرگردان باشـد و از پشـِت سـر، دشـمن با شـتاب وی 

را تعقیـب نمایـد و از پیـِش رو، بسـاط شـکنجه و شمشـیر فرارویـش گسـترده باشـد؛ آری، چنیـن 

 مـردی ممکـن نیسـت کـه آن چـه می جویـد، چیـزی باشـد جـز همـان کـه فقـط در دوسـتاران 

امامـان  از  نیـاز کمیـت  ایـن اسـت  یافـت می گـردد.  آنـان  نـزد  تنهـا  و  ایشـان اسـت  هـواداران  و 

دیـن؟مهع؟ ؛ وی بـر ایـن بـاور بـود کـه ایشـان دسـتاویزهای ارتبـاط او بـا خداونـد سـبحان و سـبب 

رستگاری اش در آخرت هستند و دوستِی ایشان، پاداش رسالت بزرگ پیامبر است.

شـیخ بـزرگ، صّفـار، )بصائـر الّدرجـات ]ص٣٧6[( بـا ذکـر سـند از جابـر روایـت نمـوده اسـت: 

»نـزد امـام باقـر؟ع؟ رفتـم و از نیازمنـدِی خویـش، بـه ایشـان شـکوه بـردم. فرمـود: ›نـزد مـا درهمـی 
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شـعری  برایـت  شـوم!  ›فدایـت  گفـت:  و  شـد  داخـل  کمیـت  حـال،  ایـن  در  نگـردد.‹  یافـت 

بخوانـم؟‹ فرمـود: ›بخـوان!‹ پـس قصیـده ای بـرای ایشـان خوانـد. امـام فرمـود: ›ای غـالم! از آن 

اتـاق، کیسـه ای درهـم بیـاور و بـه کمیـت بـده.‹ کمیـت گفـت: ›فدایـت شـوم! قصیـده ای دیگر 

برایـت بخوانـم؟‹ آن گاه، خوانـد و امـام فرمـود: ›ای غـالم! کیسـه ای درهـم بیاور و بـه او بده.‹ باز 

کمیـت گفـت: ›فدایـت شـوم! قصیـدۀ دیگـری برایـت بخوانـم؟‹ و باز خوانـد و امام فرمـود: ›ای 

غالم! کیسـه ای درهم برون آور و به وی ده.‹ کمیت گفت: ›فدایت شـوم! به خدا سـوگند! من 

شـما را بـرای متـاع دنیـا دوسـت نمـی دارم؛ و هدفـم از ایـن کار، چیـزی جـز پیونـد بـا رسـول خدا 

 و پرداختـِن حّقـی کـه خداونـد بـر مـن واجـب فرمـوده، نیسـت.‹ امـام باقـر؟ع؟ بـرای او دعـا کـرد 

و فرمـود: ›ای غـالم! پول هـا را بـه جـای خـود بازگـردان.‹ گفتـم: ›فدایـت شـوم! بـه مـن فرمـودی 

کـه درهمـی نـزدت یافـت نگـردد؛ اّمـا فرمـان دادی کـه به کمیت سـی هـزار درهم1 بدهنـد!‹ امام 

فرمـود: ›بـه آن اتـاق داخـل شـو!‹ داخـل شـدم و چیـزی نیافتـم. فرمـود: ›آن چه از شـما پوشـیده 

داشـته ایم، بیـش از چیـزی اسـت کـه بـر شـما آشـکار نموده ایـم.‹« _ تـا پایـان حدیـث _

ی فرمـود: ›ایـن  کمیـت، نـزد فاطمـه دختـر حسـین؟ع؟ رفتیـم. و گویـد: »همـراه  صاعـد 

شـاعر مـا اهل بیـت اسـت.‹ سـپس جامـی از َسـویق آورد و آن را بـا دسـت خویـش بـه هـم زد و 

ی  بـه کمیـت نوشـانید و کمیـت از آن آشـامید. آن گاه، فرمـان داد تـا سـی دینـار و َمرکبـی بـه و

گفت: ›نه؛ به خدا سـوگند! آن را نمی پذیرم.  کمیت سـرازیر شـد و  دهند. اشـک از چشـمان 

مـن شـما را بـرای دنیـا دوسـت نمـی دارم.‹« )األغانـی: ١٢٣/١5 ]٢٧/١٧[(

کمیـت آن پاداش هـای بـزرگ را از سـران بزرگـوار بنی هاشـم نمی پذیرفتـه، مایـۀ  کـه  ایـن 

ی اسـت. هـر یـک از ایـن صحنه هـا  افتخـار و ستایشـی واال بـرای او و سـبب جاودانگـی یـاد و

ک  کـه او محّبتـی خالصانه و ایمانـی نیرومنـد و نّیتی پا گواهـی راسـت بـر ایـن حقیقـت اسـت 

و بـاوری نیکـو و دینـی پابرجـا داشـته و از خودنـگاه داری و هّمـت واال بهـره می بـرده و در آرمان 

1. در مناقب آل ابی طالِب ابن شهرآشوب )٧/5 ]٢٠٣/4[( آمده است: پنجاه هزار درهم.
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مقـّدس علـوی اش پابرجـا بـوده و ایـن سـخنش بـا امـام سـّجاد زین العابدیـن؟ع؟ راسـت بـوده 

است: »من تو را ستایش نمودم تا برای من دستاویزی نزد رسول خدا باشد.«

کمیـت بـا امـام باقـر محّمـد بـن علـی؟امهع؟ از همیـن حقیقـت حکایـت  سـخن صریـح 

کار،  می کنـد: »بـه خـدا سـوگند! مـن شـما را بـرای متـاع دنیـا دوسـت نمـی دارم؛ و هدفـم از ایـن 

 چیـزی جـز پیونـد بـا رسـول خدا و پرداختـِن حّقـی کـه خداونـد بـر مـن واجـب فرموده، نیسـت.« 

کـه مـن آن را  کـس نبینـد  و نیـز سـخن دیگـرش بـه آن امـام؟ع؟: »نـه؛ بـه خـدا سـوگند! هیـچ 

بسـتانم تـا خـدای؟زع؟ خـود، مـرا بـدان پـاداش عطـا فرمایـد.« و همچنیـن سـخنش بـا امـام باقـر 

گـر دنیـا را  و امـام صـادق؟امهع؟: »بـه خـدا سـوگند! مـن شـما را بـرای دنیـا دوسـت نمـی دارم؛ و ا

می خواسـتم، نـزد کسـانی می رفتـم کـه دنیـا در دسـت ایشـان اسـت؛ بلکـه شـما را بـرای آخـرت 

دوسـت می دارم.« و نیز سـخنش به عبداهّلل بن حسـن بن علی؟امهع؟: »به خدا سـوگند! من جز 

کـه در برابـر آن چـه بـرای خـدا انجـام  بـرای خـدا در بـارۀ شـما شـعری نگفتـه ام؛ و چنـان نیسـتم 

کـردن شـما،  گفتـارش بـا عبـداهّلل جعفـری: »از سـتایش  داده ام، مـال و بهایـی بسـتانم.« و هـم 

کـه بـرای ایـن کار، بهـای  قصـدم جـز ]خشـنودی[ خـدا و رسـولش نیسـت. و مـن چنـان نیسـتم 

دنیـا را بسـتانم.« و نیـز سـخنش بـا فاطمـه دختـر امام حسـین؟ع؟ : »به خدا سـوگند! من شـما را 

بـرای دنیـا دوسـت نمـی دارم.« ایـن اسـت حـال همـۀ شـیعیان پیشـین و پسـین؛ و سرشـت هـر 

کـه سرشـار از انگیزه هـای علـوی اسـت؛ و روحّیـۀ هـر علـوی  کـس  شـیعۀ خالـص، و ادب هـر 

کننـد. کار  کارنـد، چنیـن  کـه اهـِل  جعفـری. و ایـن، تنهـا شـعار شـیعیان اسـت و بـس؛ و آنـان 

کمیـت پاداش هـای ایشـان را  کـه  پیشـوایان دیـن و بـزرگان بنی هاشـم اصـرار می نمودنـد 

کـه او را بـه سـبب دوسـتی اش بـا اهل بیـت، بـزرگ  کنـد؛ بـا آن  بپذیـرد و هدایاشـان را قبـول 

ی قدردانـی و بزرگداشـت بـه جـای  می شـمردند و بـه جایـگاه او عنایـت فـراوان داشـتند و از و

ی  کـه بـه و می آوردنـد و از او پـوزش می خواسـتند؛ همچـون امـام سـّجاد _ صلـوات اهّلل علیـه _ 

فرمـود: »مـا از پـاداش دادن تـو ناتوانیـم؛ اّمـا آن چـه مـا از آن ناتوانیـم، خداونـد از پـاداش دادنـت 
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می نمـود  خـودداری  پاداش هـا  آن  پذیـرش  از  سرسـختانه  او  این هـا،  همـۀ  بـا   درنمی مانـد.« 

کـه دوسـتِی خالص خـود را با خانـدان پیامبر اظهار  و می خواسـت تـا معافـش دارنـد، بـرای آن 

از  امـام سـّجاد؟ع؟ بازگردانـد و  بـه  را  ی چهـار صـد هـزار درهـم  کـه و گذشـت  نمایـد. پیشـتر 

کـرد تا بـه آن تبّرک جویـد. نیز یک  کـه بـا بدنـش برخـورد نمـوده، درخواسـت  ایشـان جامـه ای را 

بار صد هزار درهم؛ و بار دیگر، پنجاه هزار درهم را به امام باقر برگرداند و یکی از پیراهن های 

ایشـان را درخواسـت نمـود. همچنیـن هـزار دینـار و جامـه ای را بـه امـام صـادق بازگردانـد و از 

کـرده باشـد. و هـم  کـه اندامـش را لمـس  کرامـت فرمایـد  ی  ایشـان خواسـت تـا جامـه ای بـه و

ی داده بـود و چهـار هـزار دینـار ارزش داشـت، بـه او  کـه عبـداهّلل بـن حسـن بـه و سـنِد ِملکـی را 

گـردآورده بـود و بـه صـد  برگردانـد. همچنیـن آن چـه را عبـداهّلل جعفـری از بنی هاشـم برایـش 

هزار درهم بالغ می شد، به او بازگرداند.

ک نهاد  گر کمیت خاندان پیامبر پا که ا این همه، آزمونی است برای راستِی این مطلب 

یده و در دوستی شان تا سر حّد جان پیش رفته و جان  کرده و به ایشان مهر ورز  را ستایش 

و همۀ چیزهای ارزشمندش را در راه آنان نهاده و با دشمنان ایشان درافتاده و با مخالفانشان 

یده، جز برای خدا و رسولش نبوده و در پی متاع و زیور دنیا برنیامده و بهرۀ دنیا  دشمنی ورز

ی  که و گاه باشد، می بیند  کس از شعر او آ را به جای پاداش آخرت طلب ننموده است. هر 

کشتن می سپارد و جان خود را  با پای خویش، به دنبال مرگ می رود و با زبانش، خود را به 

زین  امام  که  چنان  می رود؛  آنان  شمشیرهای  استقبال  به  داده،  قرار  بنی امّیه  هدف 

کمیت در بارۀ خاندان رسولت  گفت: »بارخدایا! همانا  العابدین؟ع؟ به آن تصریح فرموده، 

که مردم بخل می ورزند؛ و  و نسل پیامبرت، جان خویش را به نیکی نهاد، آن هم در زمانه ای 

گفت:  ی آشکار نمود.« و عبداهّلل جعفری به بنی هاشم  که دیگران می پوشانند، و حّقی را 

که مردم از بیان فضیلت شما  که در بارۀ شما شعر سروده، در زمانه ای  کمیت  »این است 

لب فروبسته اند؛ و خون خود را در معرض بنی امّیه قرار داده است.«

آن گاه که خالد قسری در پی قتل کمیت برآمد، دید که شعرش وی را از هر گونه دسیسه 
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کنیزی خرید و هاشمّیات را به وی آموخت و نزد  کند. پس  کفایت  و سخن چینی بر ضّد او 

کار،  هشام بن عبدالملک روانش نمود و او چون هاشمّیات را از آن کنیز شنید، گفت: »این ریا

خود را تسلیم کشته شدن کرد.« و به خالد نوشت تا کمیت را بکشد و زبان و دستش را بُبرد.

پس کمیت از آغاز جوانی اش که هاشمّیات را سرود، در همۀ دوران حیات، در حال بیم 

نمود  استوار  را  حّجت  خویش  شعر  با  تا  بود  پنهان  گمنامی  گوشۀ  در  و  برد  سر  به  هراس   و 

و راه روشن را آشکار کرد و حق را نمایان ساخت و برهان را کمال بخشید و به گمشدۀ خویش 

ک پیامبر.  که در جست و جوی آن بود، دست یافت؛ یعنی فراخواندن مردم به سوی خاندان پا

سپس چون شعر وی در همه سو شهرت یافت و آویزۀ گوش ها گشت و بر زبان ها جریان یافت، 

که جانش حفظ  گوید، به این نّیت  از امام ابوجعفر باقر؟ع؟ اجازه خواست تا بنی امّیه را مدح 

شود؛ و امام به او اجازه فرمود. این را ابوالفرج )األغانی: ١٢6/١5 ]٣٣/١٧[( با ذکر سند از ورد بن 

زید، برادِر کمیت، گزارش نموده که گفته است: »کمیت مرا نزد ابوجعفر؟ع؟ فرستاد. به ایشان 

کرد. اکنون اجازه  که  کرد آن چه را  گفتم: ›کمیت مرا نزد شما فرستاده است. او با جان خود، 

آزاد است. پس هر چه می خواهد،  او  که بنی امّیه را مدح نماید؟‹ فرمود: ›آری؛  می فرمایی 

بگوید.‹ آن گاه، کمیت قصیدۀ رائّیه اش را سرود که در آن می گوید:
گرداندم[ و همۀ امور به سـوی  گرویـدم ]و عنان به سـوی آنان  کنـون بـه  سـوی بنی امّیـه  پـس ا

سرانجام شان روانند.«

کمیـت! آیـا ایـن شـعر از  کمیـت نـزد ابوجعفـر؟ع؟ درآمـد. ایشـان بـه او فرمـود: »ای  روزی 

آِن تـو اسـت )؟(:
کنـون بـه سـوی بنی امّیـه گرویـدم ]و عنـان به سـوی آنـان گرداندم[و همۀ امور به سـوی  پـس ا

سرانجام شـان روانند.

نبوده  دنیا  جز  آن  از  مرادم  سوگند!  خدا  به  و  سروده ام  من  را  این  »آری؛  گفت:  کمیت 

است.1 من فضیلت شما را می دانم.« امام فرمود: »اگر از این روی گفته ای، تقّیه جایز است.«

کرده ام، نه به خالفت ایشان. که به سبب دنیا بدانان روی  1. یعنی مرادم آن بوده 
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بـا ذکـر سـند از درسـت بـن ابی منصـور روایـت نمـوده  کّشـی )الّرجـال: ص١٣5 ]٢/465[( 

کمیت  ید نیز حضور داشـت. امام به  کمیت بن ز که  اسـت: »نزد ابوالحسـن موسـی؟ع؟ بودم 

کـه ایـن شـعر را سـروده ای )؟(: فرمـود: ›تویـی 
گرداندم[ و همۀ امور به سـوی  گرویـدم ]و عنان به سـوی آنان  کنـون بـه  سـوی بنی امّیـه  پـس ا

سرانجام شان روانند.‹

گفـت: ›مـن آن را سـروده ام؛ اّمـا بـه خـدا سـوگند! از ایمانـم بازنگشـته ام و همانـا  کمیـت 

گر  دوسـتار شـما و دشـمِن دشـمنانتان هسـتم. این شـعر را برای تقّیه سـروده ام.‹ امام فرمود: ›ا

بـه ایـن نّیـت سـروده ای، تقّیـه در شـراب نوشـیدن نیز جایز اسـت.‹«

نکته:

کّشـی، ابوعبـداهّلل صـادق؟ع؟ اسـت؛ و آن  کـه امـام یـاد شـده در حدیـث  گمـان می کنـم 

کـه مـن  چـه در ایـن حدیـث از ابوالحسـن موسـی؟ع؟ آمـده، درسـت نیسـت؛ زیـرا تـا آن جـا 

از  یـا سـه سـال پیـش  کمیـت در سـال ١٢6 یعنـی دو  گونـه اختـالف،  بـدون هیـچ  یافتـه ام، 

والدت ابوالحسـن موسـی، درگذشـت. همچنیـن نمی تـوان ایـن حدیث را با حدیـث ابوالفرج 

که از امام ابوجعفر روایت شـده، یکسـان دانسـت؛ زیرا درسـت بن ابی منصور از امام ابوجعفر 

روایت نکرده و در آن طبقه جای ندارد.

کمیت و دعای امامان در حّق وی

روشـن اسـت کسـانی که جان هایی قدسـی دارند و دارای زبانی هسـتند که به خواسـت 

گزارش می نماید؛ و پروردگارشان به ایشان وحی می فرستد  خداوند سخن می گوید و از خدا 

و جـز بـه اجـازۀ او سـخن نمی گوینـد و بـه خواسـِت دل، لـب بـه سـخن نمی گشـایند و جز برای 

کـه خـدا از او خشـنود اسـت، شـفاعت نمی کننـد؛ دعاهایشـان تنهـا شـفاعت بـرای  کسـی 

ی _ هر که می خواهد، باشـد _ نیسـت، بلکه اشـاره  کسـی و درخواسـِت خیر از خداوند برای و

ی دعا شده، از بزرگان دین و همواره همراهاِن خیر و راستی  که در بارۀ و که فردی  به آن دارد 
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کـه خداونـد او را بـرای دعـوِت ]مـردم[ بـه سـوی خـود،   و فراخواننـدگان اّمـت بـه ایـن دو اسـت 

فرمـوده  گمراه گرانـۀ آن، مهّیـا  زندگـی و هوس هـای  بیهودگی هـای  بـه رغـم  یـارِی هدایـت،  و 

ی دعا شـده،  کـه برای و اسـت. همچنیـن ایـن دعـا از فضیلت هـای بی شـمار دیگـر در فـردی 

گـون افـراد، حکایـت می کنـد. گونا بـه فراخـوِر جایگاه هـای 

بزرگـوار  پیامبـر  اسـت.  شـده  کمیـت  بـرای  کـه  شـده  دعـا  چنـان  کسـی  کمتـر   بـرای 

که پیشـوایان دینند _ صلوات اهلل علیه و علیهم _ در بارۀ او فراوان دعا نموده اند. چنان  و فرزندانش 

ی آمـرزش و پـاداش خیـر خواسـت؛ و نیـز  گذشـت، پیامبـر؟ص؟ بـرای و کـه در حدیـث بیاضـی 

یـای نصـر بـن ُمزاِحـم آمـد، او را سـتود. همچنیـن بـر پایـۀ حدیـث سـیوطی، بـه  کـه در رؤ چنـان 

ی فرمـود: »خداونـد بـه خـود و خاندانـت برکـت دهد!« نیـز امام سـّجاد زین العابدین؟ع؟ او را  و

ی را زندگی سـعادتمند بخش و شـهیدش بمیران و پاداش این  کرد: »بارخدایا! و چنین دعا 

باقـر؟ع؟ در  ابوجعفـر  گـردان!« همچنیـن  فـراوان  را  آخرتـش  پـاداش  و  بنمایـان  ی  بـه و را  دنیـا 

ی به کعبه  گـون و مـوارد مختلـف، همچون اّیام تشـریق در منـا و جز آن، رو موقعّیت هـای گونا

فرمـود:  ی  و بـه  دیگـر  بـار  آن حضـرت؟ع؟  نیـز  خواسـت.  رحمـت  و  آمـرزش  او  بـرای  و  نمـود 

»همـواره روح القـدس یـاورت بـاد!« از جملۀ دعاهای ایشـان؟ع؟ در بارۀ کمیت در اّیام بیض، 

األئّمـة  علـی  الّنصـوص  فـی  األثـر  )کفایـة  قّمـی  خـّزاز  ابوالقاسـم  پیشکسـوت  شـیخ  کـه  اسـت  آن 

گفتـه اسـت: »بـر سـرور خـود، ابوجعفـر  کـه  کمیـت آورده  اإلثنی عشـر ]ص٢4٨[( بـا ذکـر سـند از 

محّمـد بـن علـی باقـر، وارد شـدم و گفتم: ›ای پسـر رسـول خدا! در بارۀ شـما شـعری سـروده ام. 

گفتـم: ›ایـن  کنـون اّیـام بیـض اسـت!‹  کـه آن را برخوانـم؟‹ فرمـود: ›ا آیـا مـرا اجـازه می دهـی 

ابیات فقط در بارۀ شما است.‹ فرمود: ›بخوان!‹ من چنین خواندم:
گاه می گریانـد! و روزگار را دگرگونی هـا و همـه  گاهـی مـرا می خندانـد و  روزگار ]از شـگفتی هایش[ 

رنگ رویدادها اسـت.

کـه در سـرزمین طـف ]کشـته و[ رهـا شـدند و اسـیر ]گـور و[  ]گریـه ام[ بـه خاطـر آن ُنـه تنـی اسـت 

گشـتند. کفـن 
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کــه از پــِس پــرده،  گریســتند و شــنیدم  آن  حضــرت؟ع؟ و نیــز ]فرزنــدش [ ابوعبــداهّلل؟ع؟ 

کنیــزی می گریســت. آن گاه بــه ایــن ابیــات رســیدم:
که مانندی برایشان نتوان یافت: فرزندان عقیل نیکوترین سواران؛ و شش تن 

ــان غـــم و اندوهـــم را  ــه یادشـ کـ ــان[  ــان؛ ]همانـ ــرور ایشـ ــا، سـ ــا و نیکی هـ ســـپس علـــی خوبی هـ

بر انگیخـــت.

ی از ما یاد شــود  کــه مــا را یــاد کنــد یا نــزد و  ایشــان گریســت و فرمــود: ›هیــچ مــردی نیســت 

کــه خداونــد  و از چشــمانش اشــک ریــزد _ هــر چنــد بــه انــدازۀ بــاِل پشــه ای باشــد _ ، مگــر آن 

گرداَنــد.‹ ســپس  ی و آتــش  برایــش خانــه ای در بهشــت بســازد و آن اشــک را پــرده ای میــان و

بــه ایــن ابیــات رســیدم:
که ]حّتی[ روزی از روزگار، از آن چه بر شما رفته است، خشنود یا شماتت گر شما باشد؟ کیست 

کنم. گر بر من نیز ستمی رود، نتوانم آن را از خود دور  گشته اید. پس ا پس از عزت خوار 

 در این حال، دست مرا گرفت و فرمود: ›بارخدایا! هر گناهی را که کمیت پیشتر انجام داده 

و از این پس انجام خواهد داد، بیامرز!‹ و نیز چون به این بیت رسیدم:

چه هنگام دولت حّق میان شما بر پا می شود؟ چه هنگام مهدی دوم شما به پا می خیزد؟

فرمود: ›به شـتاب؛ به خواسـت خدا، به شـتاب!‹ سـپس فرمود: ›ای ابومسـتهّل! همانا 
قائِم ما، نهمین فرزند از نسـل حسـین اسـت؛ زیرا اماماِن پس از رسـول خدا دوازده تن هسـتند 

که دوازدهمیِن آنان، قائم است.‹

گفتم: ›سـرور من! این دوازده تن چه کسـانی هسـتند؟‹ فرمود: ›نخسـتیِن ایشـان، علی 
ی،  بن ابی طالب؛ و پس از او حسـن و حسـین؛ و پس از حسـین، علی بن حسـین؛ و پس از و
کسـانی؟‹  گفتم: ›پس از این، چه  من؛ و پس از من، این _ دسـتش را بر شـانۀ جعفر نهاد _ .‹ 
فرمـود: ›پسـرش موسـی؛ و پـس از موسـی، پسـرش علـی؛ و پـس از علـی، پسـرش محّمد؛ و پس 

کـه دنیا را  از محّمـد، پسـرش علـی؛ و پـس از علـی، پسـرش حسـن؛ و او پـدِر همـان قائم اسـت 

از عدل و داد سرشـار می کند، همان گونه که از سـتم و بیداد لبریز گشـته اسـت؛ و سـینه های 
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بـرون خواهـد  او چـه هنـگام  پسـر رسـول خدا!  گفتـم: ›ای  را شـفا می بخشـد.‹  مـا  شـیعیان 

ی همچون َمَثل  آمـد؟‹ فرمـود: ›از رسـول خدا؟ص؟ در ایـن باره پرسـیدند. فرمود:“همانا َمَثـِل و

گهانی.”‹« که به سراغتان نمی آید، مگر نا رستاخیز است 

گرد  که همۀ مردم  که امام صادق؟ع؟ در آن جایگاه ها  کمیت همین بس  در فضیلت 

می آمدند، در بهترین روزها، دو دستش را برافراشت و در حّق وی چنین دعا فرمود: »بارخدایا! 

گناهان پیشین و پسین و پنهان و آشکار کمیت را بیامرز و به او چندان بخشش نما که خشنود 

ک با زبان های راستگو  گردد.« آن چه نشان می دهد این دعاهای شایسته که از آن جان های پا

برخاسته، به اجابت نشسته است، فرمان پیامبر؟ص؟ به ابوابراهیم سعد اسدی در رؤیا است 

که امر نمود تا وی سالمش را به کمیت برساَند و به او خبر دهد که خداوند وی را آمرزیده است. 

و نیز چنین است فرمان ایشان؟ص؟ به دعبل خزاعی در رؤیا که او را از ستیز  با کمیت بازداشت 

کمیت، بنی اسد، برکت این دعای  کمیت را آمرزیده است.« قبیلۀ  و فرمود: »همانا خداوند 

کمیت و خود را حس می کردند: »خدا به تو و قومت برکت دهد!« آنان نشانه های  پیامبر به 

اجابت این دعا را در خویش می دیدند و نسیم آن را در جان هاشان درمی یافتند و می گفتند: 

»همانا در ما فضیلتی است که در جهان یافت نگردد: هیچ یک از ما نیست، مگر آن که برکت 
میراث َبری از کمیت با وی همراه است.«1

کمیت  که آثارش دیده شـد و فضیلتی جاودانه برای  یکی از آن دعاهای اجابت شـده 

که  که شـیخ ما، قطب الّدین راوندی )الخرائج و الجرائح ]٩4١/٢[( آورده  ارمغان آورد، آن اسـت 

ی زندگـی  کمیـت بودنـد و و کشـتن  کـه دشـمنان خانـدان پیامبـر در پـی دسـتگیری و  آن گاه 

گریخـت  تیرگـی شـب  برایـش دعـا نمـود. پـس در  باقـر؟ع؟  بـن علـی   پنهـان داشـت، محّمـد 

ی پنهانـی بیرون آید، دسـتگیرش کنند.  و آنـان در هـر راهـی گروهـی را برگماشـتند تـا هـر گاه و

کمیـت بـه بیابـان رسـید و خواسـت تـا از راهـی رود، شـیری آمـد و او را از رفتـن در آن راه  چـون 

گذشت. کتاب )ص١٩٠(  گفتار در همین  1. این 

)297(



313 کمیت
ّ

6.ابومستهل

ی  کـه بـه و گویـی  ی را از آن راه نیـز بازداشـت؛  ی راهـی دیگـر برگزیـد و آن شـیر و بازداشـت. و

اشـاره می کنـد تـا فراپشـتش حرکـت نماید. سـپس آن شـیر در کنـار کمیت به حرکـت درآمد تا 

گشت و از دشمنان رهایی یافت. ی ایمن  که و آن گاه 

گفـت: »کمیـت مّدتـی را در نهـان  کـه مسـتهّل  در معاهـد الّتنصیـص )٢٨/٢ ]٩٨/٣[( آمـده 

ی کاسـته اند. شـبی همـراه بـا گروهـی از بنی اسـد، از  کـه از تعقیـب و بـه سـر ُبـرد تـا یقیـن یافـت 

جملـه غالمـش صاعـد، ترسـان و هراسـان، بیـرون آمـد و راه قطقطانـه را در پیـش گرفت. او به 

دانـش نجـوم آشـنا بـود و از طریـق سـتارگان راه را می یافـت. چـون سـحرگاه فرارسـید، مـا را نـدا 

داد: ›ای جوانـان! اندکـی بخوابیـد!‹ مـا اندکـی خوابیدیـم و او برخاسـت و بـه نمـاز ایسـتاد. 

را چـه شـده  ›تـو  گفـت:  یـدم.  لرز بـر خویـش  کـس  آن  از دیـدن  مـن  را دیدیـم.  کسـی  سـپس 

گفـت: ›ایـن  او نگریسـت و  بـه  ی  کـه پیـش می آیـد.‹ و گفتـم: ›کسـی را می بینـم  اسـت؟‹ 

گوشـه ای زانو زده،  گرگ بیامد و در  کی بسـتاند.‹ سـپس  که آمده تا از شـما خورا گرگی اسـت 

َکنـد  گوشـت آن را  گـرگ  ی سـاختیم.   سـینه بـر زمیـن چسـبانید. مـا دسـت شـتری را طعـام و

گـرگ زوزه  کردیـم و  ی نهادیـم و از آن نوشـید. آن گاه، حرکـت  و خـورد. سـپس ظرفـی آب نـزد و

آبـش  و  ندادیـم  غذایـش  مگـر  اسـت؟  شـده  چـه  را  ی  و او!  بـر  ›وای  گفـت:  کمیـت  کشـید. 

کـه چـه می خواهـد! ]و پس از قدری تأمل گفـت:[ او ]با این کار[  یافتـم  ننوشـاندیم؟ خـوب در

یـد.‹ مـا به  کـه راه درسـت را نمی پیماییـم. ای جوانـان! از سـمت راسـت برو بـه مـا می فهماَنـد 

کشـیدن بازایسـتاد. پـس پیوسـته راه سـپردیم تـا بـه  گـرگ از زوزه  گرداندیـم و آن  ی  راسـت رو

گشت.« کمیت در میان بنی اسد و بنی تمیم پنهان  شام رسیدیم و 

گــر بــا آن بخــش از  کــه ا کمیــت  ایــن اســت بخشــی بــزرگ از بزرگواری هــا و فضیلت هــای 

ــه از  ک ــا موضع گیری هایــش  ــز ب کــه نشــان دهندۀ شــخصّیت او اســت و نی ی  ســخنان خــود و

کارهــای نیکــوی  ی و  خلــق و خــوی بزرگوارانــه اش حکایــت می کنــد و هــم بــا آن چــه در بــارۀ و

ی را نــزد خواننــدگان بــا همــۀ نشــانه های شــخصّیتی اش  گــردد، و گفته انــد، همــراه  فراوانــش 
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کریمانــه اش  نمایــان می ســازد و جلوه هــای روحــی اش را آشــکار می کنــد و نمونه هــای اخــالق 

را جلوه گــر می نمایــد؛ و نیــز نشــانگر فضیلت هــای شــخصی او اســت؛ فضیلت هایــی از ایــن 

قبیــل: دانــش، فقــه، ادب، خودنــگاه داری، بلندپایگــی، دلیــری، هّمــت، ظرافــت و مهــارت، 

کمال یافتــه، نیرومنــدِی دل، دیــن نــاب، تشــّیع راســتین،  شــیوایی و رســایِی ســخن، اخــالِق 

کــه رســتگارِی  راســتِی خالــص، رهیافتگــی و اســتواری، و دیگــر فضیلت هــای بی شــماری 

هــر دو جهــان رهــاورد آن اســت.

کمیت و هشام بن عبدالملک

کمیت در هجو یمن با این سرآغاز خوانده شد: نزد خالد بن عبداهّلل قسری، قصیدۀ 
کی هسـت؟1 ای مدینه! تو را از سـوی ما تحّیت و سـالم باد! و آیا سـخن سـالم دهندگان را با

ی گفـت: »بـه خـدا سـوگند! هرآینه او را خواهم کشـت.« سـپس سـی کنیز بـا گران ترین  و
بهـا خریـد و آنـان را در نهایـت زیبایـی و آراسـتگی و ادب برگزید. سـپس هاشـمّیات را به آنان 
آموخـت و پنهانـی همـراه برده فروشـی نـزد هشـام بـن عبدالملـک روان نمـود. هشـام همۀ آن ها 
یـد و زبانشـان را به گفتار گشـود، دید که از شـیوایی و ادب  را خریـد و چـون بـا ایشـان ُانـس ورز
کـه قـرآن بخواننـد؛ و خواندنـد. آن گاه، خواسـت تـا شـعر  برخوردارنـد. پـس از ایشـان خواسـت 
گفـت: »وای بـر شـما! سـرایندۀ ایـن  کمیـت را خواندنـد. هشـام  بخواننـد؛ و آنـان هاشـمّیات 
سـر  بـه  سـرزمین  کـدام  در  »او  گفـت:  اسـدی.«  یـد  ز بـن  »کمیـت  گفتنـد:  کیسـت؟«  شـعر 

کوفۀ عراق.« گفتند: »در  می َبرد؟« 

ید را برای من بفرسـت!«  هشـام بـه خالد،کارگـزارش در عـراق، نوشـت: »سـِر کمیـت بن ز
کردنـد و خانـه اش را محاصـره نمودنـد. آن گاه، دسـتگیر  کمیـت را غافلگیـر  پـس سـپاهیان، 

شـد و در بنـد افتـاد.

کمیت بود، غالم خود را سوار بر استری  که از دوستان  ابان بن ولید، فرماندار واسط، 
کمیت برسی، آزاد می شوی و این استر نیز از آِن  گر به  گفت: »ا کمیت فرستاد و به غالم  نزد 

گذشت. )ن.( 1. توضیح دربارۀ این بیت، در صفحات پیشین 
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که  که سرنوشت تو آن است  تو خواهد بود.« و به کمیت نوشت: »اّما بعد: به من خبر داده اند 

که ُحّبی _ همسر  که خداوند؟زع؟ آن را از تو دور دارد. رأی من این است  کشته شوی، مگر این 

ی را بر چهره  ی نیز بر مذهب تشّیع بود _ را فراخوانی و چون نزدت آید، روبند و که و کمیت 

که بازگردی.« ی. بدین سان، امید دارم  اندازی و جامه اش را بپوشی و بیرون رو

 آن غـالم بـر اسـتر سـوار شـد و باقیمانـدۀ آن روز و شـبش را از واسـط بـه کوفـه حرکت نمود 

گاه نمـود.  کمیـت را از ماجـرا آ کوفـه رسـید. ناشناسـانه بـه زنـدان درآمـد و  و صبحگاهـان بـه 

گفـت: »ای دختـر عمـو! فرمانـدار  کـرد و  کمیـت همسـرش را فراخوانـد و آن قّصـه را بـا او بازگـو 

ک بـودم، تو را در معرض  گر بر تو بیمنا ی نمـی آورد و خاندانـت تـو را تنهـا نمی گذارنـد. ا بـه تـو رو

ی پوشـانید و بـر چهـره اش روبنـد  خطـر قـرار نمـی دادم.« همسـرش جامـه و چـادر خـود را بـر و

»تنهـا  گفـت:  همسـرش  کـرد.  چنیـن  کمیـت  شـو!«  پـس  و  »پیـش  گفـت:  ی  و بـه  و  افکنـد 

که در تو می بینم، قدری خشـکی در شـانه هایت اسـت. پس به نام خدای تعالی  کاسـتی ای 

کمیت روان نمود. کنیزش را با  بیرون شو!« و خود، دو 

کمیت بیرون آمد و بر دِر زندان، ابووّضاح حبیب بن ُبدیر و جوانانی از بنی اســد بودند. 

کــوی  ی او بــه حرکــت درآمدنــد تــا بــه  کمیــت جلــب نشــد. جوانــان پیــش رو کســی بــه  توّجــه 

کنــاس رســید و بــه یکــی از مجالــس بنی تمیــم برگذشــت. یکــی از ایشــان  شــبیب در منطقــۀ 

کعبه ســوگند! این، مرد اســت.« ســپس به غالم خود دســتور داد تا در پِی  گفت: »به پروردگار 

که از ]آغاِز[ امروز در پِی این زن  ی رود. ابووّضاح بر او بانگ زد: »ای فالن و بهمان! می بینم  و

گریخــت  کــرد و  ی اشــاره نمــود. غــالم پشــت   افتــاده ای.« پــس بــا انتهــای نیــام شمشــیرش بــه و

کمیت را به خانۀ خویش ُبرد. و ابووّضاح، 

داد  نـدا  را  کمیـت  اسـت،  گذشـته  چنـدی  کـه  دیـد  زندانبـان  چـون  دیگـر[  سـوی   ]از 

کمیـت بـر او بانـگ زد:  گـردد. همسـر  ی را جویـا  و پاسـخی نشـنید؛ پـس داخـل شـد تـا حـال و

یـد و فریادزنـان بـه سـرای خالـد رفـت و ماجـرا را  »ای بی مـادر! دور شـو.« زندانبـان جامـه در
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گفـت: »ای دشـمن خـدا! بـر امیرالمؤمنیـن حیلـه  بازگفـت. خالـد آن زن را فراخوانـد و بـه او 

کـرد و چنیـن و چنـان  یـدی و دشـمن او را رهایـی دادی. تـو را سـخت مجـازات خواهـم  ورز

کـه  گفتنـد: »نبایـد زنـی از مـا را  ی  گردآمدنـد و بـه و کیفـرت خواهـم داد!« بنی اسـد نـزد خالـد 

کنـی!« خالـد از ایشـان هراسـید و آن زن را آزاد نمـود. فریـب خـورده، در بنـد 

کمیـت بـه  کالغـی بـر دیـوار خانـه]ِی ابووّضـاح[ نشسـت و بانـگ زد.  ]از دیگـر سـوی[ 

گفـت:  فرومی ریـزد.«  خانـه ات  دیـوار  نیـز  تـو  و  می کننـد  دسـتگیر  »مـرا  گفـت:  ابووّضـاح 

پیش گویـی  دانـش  در  کـه  کمیـت  نمی شـود.«  چنیـن  خواهـد،  خـدا  گـر  ا »سـبحان اهّلل! 

کارشـناس بـود، بـه او گفـت: »بایـد مـرا بـه جایی دیگر َبـری.« ابووّضـاح او را نـزد بنی علقمه ُبرد 

کـه آنـان نیـز بـر مذهـب تشـّیع بودنـد و کمیـت نزد ایشـان جـای گرفت. هنـوز صبح فرانرسـیده 

یخت. کالغ بر آن نشسته بود، فرور که  که آن دیوار  بود 

گوید: مستهّل 

کاسـتی نهـاده اسـت.  کـه تعقیبـش رو بـه  »کمیـت مّدتـی پنهـان بزیسـت تـا یقیـن یافـت 

گروهی از بنی اسـد و بنی تمیم ]به سـوی شـام[ بیرون شـد و کسـی را نزد بزرگان  شـبی همراه با 

کـرد. در آن اّیـام، سـرور قریـش ]در شـام[ عنبسـة بـن سـعید بـن عاص بـود. بزرگان  قریـش روان 

گفتنـد: ›ای ابوخالـد! ایـن  قریـش بـا یکدیگـر مالقـات نمودنـد و سـپس نـزد عنبسـه آمدنـد و 

ید  کـه خـدای تعالـی آن را برایـت پیـش آورده اسـت. این اسـت کمیـت بن ز کاری اسـت نکـو 

ی را نوشـته بـود و او پـس از رهایـی،  کـه زبـان آوِر “مضـر” اسـت و امیرالمؤمنیـن دسـتور قتـل و

یة بن هشـام  کنـون نـزد تـو و مـا آمـده اسـت.‹ عنبسـه گفـت: ›او را فرمـان دهیـد تا بـه گور معاو ا

در دیر حنیناء پناهنده شود.‹

یة بن هشـام برپا نمود. عنبسـه  کنـار گور معاو کـرد و خیمـۀ خویـش را در  کمیـت حرکـت 

کر! تـو را مایـه ای از بزرگـواری ارمغـان  گفـت: ›ای ابوشـا ی  نـزد مسـلمة بـن هشـام رفـت و بـه و

کـه چنیـن می کنـی، آن را  گـر می دانـی  گـر بـه آن بـاور یابـی، بـه آسـمان می رسـی. ا کـه ا آورده ام 
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گـر نـه، پنهـان کنـم.‹ گفت: ›آن چیسـت؟‹ عنبسـه ماجـرا را برایـش بازگو نمود  بـا تـو بگویـم؛ و 

و گفـت: ›همانـا کمیـت همـۀ شـما را سـتایش نمـوده و تـو را بـه شـکل ویـژه مدح کرده اسـت، 

کـردِن او بـر عهـدۀ من!‹ کـه ماننـِد آن شـنیده نشـده اسـت.‹ مسـلمه گفـت: ›رهـا  چنـان 

آن گاه، مسلمه نابهنگام به سراغ پدرش هشام رفت که نزد مادرش بود. هشام به وی 

گفت: ›آیا برای نیازی آمده ای؟‹ گفت: ›آری.‹ گفت: ›نیازت را برآورده می کنم، مشروط به 

این که در بارۀ کمیت نباشد.‹ گفت: ›دوست نمی دارم در برآوردن نیازم استثنا بگذاری. مرا 

با کمیت چه کار است!‹ مادرش گفت: ›به خدا سوگند! هرآینه نیاز او را هر چه باشد، برآورده 

خواهی کرد.‹ هشام گفت: ›نیازش را هر قدر هم که بزرگ باشد، برآورده سازم.‹ مسلمه گفت: 

›ای امیرالمؤمنین! ]مرادم همان کمیت است.[1 او در امان خداوند؟زع؟ و امان من قرار گرفته 

است. وی شاعِر مضر است که در بارۀ ما شعری سروده که همانند آن سروده نشده است.‹ 

هشام گفت: ›او را امان دادم و امان تو را برای وی روا دانستم. پس انجمنی برپا ساز تا وی در 

آن، شعری را که برای ما سروده، نزدت بخواند.‹

بی نیز حضور داشـت. کمیت خطبه ای 
ْ
َکل کـه در آن، ابرش  مسـلمه انجمنـی برپـا نمـود 

کـه ماننـد آن شـنیده نشـده بـود و هشـام را بـا قصیـدۀ رائّیـۀ خویـش  از پیـش نانوشـته خوانـد 

کـه آغـاز آن چنیـن اسـت: کـه ایـن قصیـده را نیـز بـه بداهـه سـرود؛  مـدح نمـود. گفته انـد 
کن؛ همچون توّقف زائر ]طالب دیدار[. در دیار یار، بایست و توّقف 

و آن را برخواند تا به این ابیات رسید:
که تو خوار و ذلیل نیستی؟ ک؛  تو را از توّقف در آن جا چه با

گردبادهای صبحگاهی و شامگاهی ]حوادث[ بر تو وزیده اند.

در همین قصیده آمده است:
گرداندم[ و همۀ امور به سـوی  گرویـدم ]و عنان به سـوی آنان  کنـون بـه  سـوی بنی امّیـه  پـس ا

سرانجام شان روانند.

کتاب معاهد الّتنصیص افزوده شد. )غ.( ب از اصل 
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کـه در دسـت داشـت، بـه مسـلمه اشـاره  چـون بدیـن جـا رسـید، هشـام بـا چوب دسـتی 

گوش فرادار!‹ گفت: ›گوش فرادار!  نمود و 

یه شـعری بخواند. هشـام  سـپس کمیـت از او اجـازه خواسـت تـا در سـوگ فرزنـدش معاو

ی را بدیـن کار رخصـت داد. کمیـت قصیـده اش بـا ایـن ابیـات را خواند: و
هـم بـرای دنیـا و هـم بـرای دیـن بـر تـو خواهـم گریسـت؛ چـرا که دسـت نیکـی و احسـان را پس 

کار افتـاده می بینـم. از تـو، از 

فرشتگان گرامی خدا هماره تحّیت گویی به شما را با سالم گفتن، ادامه دهند و بر شما درود فرستند!

گریست و پرده دار برَجست و او را آرام نمود. هشام سخت 

برایـش  بسـیار  هدایایـی  مضـر  مـردم  بازآمـد.  خانـه اش  بـه  ایمنـی  بـا  کمیـت  آن گاه، 

کننـد. نیـز هشـام فرمـان  ی عطـا  گردآوردنـد و مسـلمه فرمـان داد تـا بیسـت هـزار درهـم بـه و

کـه او و خانواده اش  ی را صـادر نمـود و بـه خالد دسـتور نوشـت  اعطـای چهـل هـزار درهـم بـه و

ی  ی را بـر کمیـت و خانـواده اش هیـچ چیرگـی نباشـد. _ نیـز  راو را امـان دهـد و قیـد نمـود کـه و

گردآوردنـد. کمیـت  گویـد: _ بنی امّیـه از میـان خـود، مالـی انبـوه بـرای 

گردنیامــد، مگــر همــان مقدارکــه مــردم از برنمودنــد  کمیــت چیــزی   از قصیــدۀ آن روز 

گفــت: »چیــزی از آن در خاطــر نــدارم؛ جــز  ی در بــارۀ آن پرســیدند؛  گــردآوری شــد. از خــود و و 

کــه آن را بــه بداهــه ســرودم.« ایــن نیســت 

کمیت امان داد و این خبر  که چون مسلمة بن هشام به  گزارشی دیگر آمده است  در 

کسی را  گفت: »آیا بدون دستور امیرالمؤمنین،  ی را فراخواند و به او  به هشام رسید، هشام و

در پناهش قرار می دهی؟« گفت: »چنین نیست؛ بلکه در انتظار بودم تا خشم امیرالمؤمنین 

که تو را حِقّ امان دادن نباشد.«  کنید؛  کمیت را نزد من حاضر  کنون  گفت: »هم ا فرونشیند.« 

مسلمه به کمیت گفت: »ای ابومستهّل! امیرالمؤمنین مرا امر کرده تا تو را نزدش برم.« گفت: 

گفت: »نه؛ بلکه برایت چاره ای می اندیشم.«  کر! آیا مرا به دست او می سپاری؟«  »ای ابوشا
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یة بن هشام به تازگی درگذشته و هشام بر او بسیار بی تابی نموده  گفت: »معاو ی  سپس به و

گور او خیمه زن؛ و من پسران او را نزد تو می فرستم تا در خیمه  است. چون شب فرارسد، بر 

که جامه هاشان را به جامۀ تو  با تو باشند. چون هشام تو را فراخواَند، از آن پسران خواسته ام 

بربندند و بگویند: ›این، به قبِر پدر ما پناهنده شده و ما به پناه دادنش سزاوارتریم.‹«

گفـت: »ایـن  کاخـش بـه آن قبـر نظـر نمـود و  هشـام بـه عـادت خویـش، صبحگاهـان از 

که باشـد، در  گفت: »هر  گور پناهنده شـده اسـت.«  کسـی به این  گفتند: »شـاید  چیسـت؟« 

گفت: »به  کمیت اسـت.«  گفتند: »همانا او  که او را پناه نباشـد.«  کمیت؛  امان اسـت، مگر 

گونـه احضـارش نمایید!« سـخت ترین 

ی  یـة بـن هشـام[ جامه های خویـش را به جامۀ و ی را فراخواندنـد، کـودکاِن ]معاو چـون و

کـه چشـم هشـام بـه ایشـان افتـاد، دیدگانـش غرق اشـک شـد و گریسـت، در  بربسـتند. آن گاه 

اسـت.  آورده  پنـاه  مـا  پـدر  قبـر  بـه  او  امیرالمؤمنیـن!  »ای  می گفتنـد:  کـودکان  آن  کـه  حالـی 

کمیـت را بـر او و مـا ببخـش و مـا را  ی از دنیـا از میـان رفـت. پـس  پدرمـان درگذشـت و بهـرۀ و

ی پناه آورده، رسوا مگردان!« که به و کسی  در بارۀ 

ی نمـود  گریـه بلنـد شـد. سـپس بـه کمیـت رو کـه صدایـش بـه  گریسـت، چنـدان   هشـام 

گفته ای: کمیت! تو  گفت: »ای  و به او 
گیرید[ تا چهرۀ ]خلیفـۀ[ حّق را همچون  گر نـه سـخن دیگـری گوییـد ]و راه دیگـری در پیـش  و 

کـه بـا شـتاب مـا را ]در راه حّق[ بـه پیش می برند1، نیک بشناسـید.« ک  اسـبان الغـر و چـاال

هشام، خود، گفت: »نه؛ به خدا سوگند! هیچ یک از ماده االغ های حجاز وحشی نیست.« 

کمیت گفت: »سپاس خدای را!« هشام گفت: »آری؛ سپاس خدای را! خدا کیست؟« کمیت 

گفت: »او سرآغاز و پدیدآورندۀ سپاس است که آن را برای خویش ویژه فرموده و فرشتگانش را به 

آن فرمان داده و آن را گشایندۀ کتاب خویش و سرانجاِم ُشکرش و گفتار ساکنان بهشتش قرار 

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر همیـن پایـه  1. در متـن، »ُتـرَوی بنـا« آمـده، ولـی در االغانـی، »َتـرِدی بنـا« درج شـده 
گرفـت. )ن.( صـورت 
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داده است. من سپاس می گزارم، همانند آن کس که دانشی یقینی دارد و بصیرتی روشن یافته 

است؛ و برای او به همان چیزی گواهی می دهم که خود برای خویش گواهی فرموده است: عدل 

بندۀ عربی  که محّمد  گواهی می دهم  و  ندارد؛  که شریک  یگانه ای است  و  برپای می دارد   را 

و فرستادۀ اّمی او است که او را در حالی فرستاد که مردم در لغزش های حیرت و تیرگی های 

ظلمت به سر می بردند و نخوِت گمراهی استمرار داشت. پس وی آن چه را از خدا به او فرمان 

کوشید  سخت  خداوند،  راه  در  و  داد  اندرز  دلسوزانه  را  اّمتش  و  فرمود  ابالغ  بود،  شده   داده 

و پروردگارش را عبادت نمود تا آن گاه که مرگ آن  حضرت؟ص؟ دررسید.« سپس کمیت ]قدری 

درنگ کرد و[ به سخن پرداخت و از این که بنی امّیه را هجو نموده، پوزش خواست و ابیاتی را از 

قصیدۀ رائّیۀ خویش در مدح آنان برخواند.

گمراهـی را نـزد تـو آراسـت و تـو را  کـس  کمیـت! چـه  گفـت: »وای بـر تـو ای  ی  هشـام بـه و

کـرد و پیمانـش را از  کـه پـدِر مـا را از بهشـت بیـرون  کـس  گفـت: »همـان  کـوری درافکنـد؟«  بـه 

کمیـت! بـاز بگـو: آیـا تـو  گفـت: »ای  یـادش بُبـرد و در او اراده ای اسـتوار نیافـت.« هشـام بـه او 

چنیـن نسـروده ای )؟(:
کـه ]سـود و[ روشـنی اش از آِن دیگـری اسـت! ای هیزم کشـی که بـا طنـاب  ای بر افروزنـدۀ آتشـی 

کسـی دیگـر هیزم می کشـی!«

گفت: »بلکه من این را سروده ام: کمیت 

نـزد خانـدان ابو ماِلـک )= قریـش(، جایگاهـی فراخ تـر و آماده تـر بـرای خوابانـدن شـتر ]و پنـاه 

گرفتن[ یافت شود.

که ناشناخته نیست؛ خویشاوندی نزدیک و در هم  تنیدۀ ما، از جایی است 

کـه از همـه نجیب تـر  کسـانی   از طریـق »َبـّره«1 و »َنْضـر«2 و »دو ماِلـک« بـا هـم پیونـد داریـم؛ 

و نجیب ترند.

ه، دختــر ُمــّر، خواهــر تمیــم، مــادر اســد بــن ُخَزیمــه از شــوی  ة« آمــده اســت. َبــّرَ ة« آمــده، ولــی در االغانــی »َبــّرَ 1. در متــن، »ُمــّرَ
کنانــه از شــوی دومــش بــود و از طریــق او، بنــی اســد بــا  کــه بنــی اســد بــدو منســوبند؛ و همــو مــادر َنْضــر بــن  نخســتش بــود 

قریــش پیونــد داشــتند. )ن.(

کنانه، مالک بن َنْضر و ابو مالک قریش، اجداد پیامبراکرم ؟ص؟ بودند. )ن.( 2. َنْضر بن 
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قریش، یعنی قریش ِبطاح1 را در این روزگار با همان مجد و شکوهی که پیشینیان نخستینش 

به پا داشتند، می بینیم.

دریدنـد،  دیگـران  کـه  را  چـه  آن  و  فرمـود  اصـالح  تباهـی  از  بعـد  را  کارهـا  ایشـان،  بـا  خداونـد 

شـد.« ترمیـم  ایشـان  دسـت  بـه  پارگـی اش 

که سروده ای: گفت: »تویی  هشام 
نه مانند عبدالمِلک یا ولید یا سلیمان و یا هشام.

گـر زنـده  هر یـک از اینـان چـون بمیـرد، فقیـد و از دسـت نمیـرد ]و نبـودش احسـاس نشـود[؛ و ا

بمانـد، پاسـدار خویشـاوندی و عهـد نیسـت.

کـه عهـد و سـوگند و خویشـاوندِی  کسـانی قـرار داده ای  کمیـت! مـا را از  وای بـر تـو ای 

نمی کننـد!« رعایـت  را  مؤمنـی  هیـچ 

که چنین سروده ام: گفت: »ای امیرالمؤمنین! بلکه من همانم  کمیت 
گرداندم[ و همۀ امور به سـوی  گرویـدم ]و عنان به سـوی آنان  کنـون بـه  سـوی بنی امّیـه  پـس ا

سرانجام شان روانند.

کـــه دیـــروز  گردانـــدم؛ همچـــون هدایت یافتـــه ای  کنـــون دیـــدگاه خویـــش را بـــه صـــواب بـــاز  و ا

ســـرگردان بـــود.«

که سروده ای: گفت: »باز بگو: تویی  هشام 

که باشند، هر چند از شمشیر و تازیانه شان در هراس باشی، بگو: به بنی امّیه در هر  جا 

گرسـنه  کـه بـه سـتم شـما  گرسـنه بـدارد و آن را  گردانده ایـد،  کـه شـما سـیر  کـس را  ›خداونـد آن  

کند! گشـته، سـیر 

کـه بـرای اّمـت خویـش چـون بـاران ]حیات بخـش[ و بهـار ]بـا  بـه دسـت آن هاشـمی پسـندیده 

طـراوت[ اسـت.‹«

سـخن  کـه  بینـی  صـالح  گـر  ا نباشـد  روا  سـرزنش  امیرالمؤمنیـن!  »ای  گفـت:  کمیـت 

1. قریـش را بـه دو بخـش تقسـیم می کردنـد: »قریـش الِبطـاح« و »قریـش الظواهـر«. بنی هاشـم و بنی امّیـه و ممـدوح شـاعر، از 
»قریش الِبطـاح« بودند.)ن.(
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راسـتم: سـخن  ایـن  »بـا  گفـت:  چیـز؟«  چـه  »بـا  گفـت:  بزدایـی.«  مـن  از  را  ناراسـتم 
کدامن هشام، تبار باال و پر  افتخار و شادابی و نیکویی رخسار را برای او به ارث نهاد. مادر پا

بدین سان، پسر عایشه به ]بلندی و زیبایی[ ماه تمام دست یافت و رقیب و همانند آن گشت.

مروان، پدر خلیفگان، جامۀ درخشان رادمردی و بزرگواری و موروثی را بر وی بپوشاند.

ِبطاح )= مّکه( در برابرش رو ترش نکرد ]و برایش ناآشـنا نیسـت[ بلکه خود را خانه و منزلگاه 

او می شمرد.«

کـه تکیـه داده بـود، راسـت نشسـت و بـه سـالم بـن عبـداهّلل بن عمر کـه در کنارش  هشـام 

بـود، گفـت: »شـعر باید چنین باشـد.«

ی را بوســه  کمیــت دســت و گشــتم.«  کمیــت! از تــو خشــنود  گفــت: »ای  ســپس هشــام 

گــر خواهــی مــرا بیش تــر بزرگــی بخشــی، خالــد را بــر مــن  گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! ا داد و 

ــه  ک ــان داد  ــز فرم ــت. نی ــتوری نوش ــن را در دس ــردم.« و ای ک ــن  ــت: »چنی گف ــش.«  ط نبخ
ّ
ــل تس

ی دهنــد و بــه خالــد نوشــت تــا همســر او را رهــا  چهــل هــزار درهــم و ســی جامــۀ هشــامی بــه و

کــرد. )األغانــی:  ــد نیــز چنیــن  کنــد. خال ــه او بیســت هــزار درهــم و ســی جامــه عطــا  ــد و ب نمای

)]٢5٧/١[  ١٨٩/١ الفریــد:  الِعقــد  ١١5/١5-١١٩ ]١٢/١٧-١٧[؛ 

کــه او را صــدوف می گفتنــد و بــه  کنیــزی از مدینــه بــود  هشــام بــن عبدالملــک دلباختــۀ 

کــرد و از او دوری گزید  ی را ســرزنش   بهایــی فــراوان برایــش خریــده شــده بــود. روزی به ســببی و

ی بدین سبب  ی سخن نیاغازد. کمیت بر هشام درآمد، در حالی که و و سوگند خورد که با و

ک نسازد! چه شده است  اندوهگین بود. کمیت گفت: »ای امیرالمؤمنین! خدایت اندوهنا

ی بازگفــت. کمیــت قــدری ســر بــه زیــر افکنــد   کــه تــو را غمگیــن می بینــم؟« هشــام ماجــرا را بــا و

و سپس چنین سرود:
کـرده ای یا او از تو دل آزرده گشـته و قهر کرده اسـت؟ و عتاب  آیـا تـو بـه »صـدوف« قهـر و عتـاب 

ج نهادن او اسـت. گرامی داشـتن و ار کسـی مانند صدوف،  چون تویی در حّق 

یکسـره به مالمت خویش از دوسـت داشـتن وی منشین، در حالی که دلباختۀ عشق اویی.
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کـــه تـــو ]بـــه ســـبب درد  کســـی جـــز توانمنـــد تـــاب نیـــاورد، حـــال آن   جدایـــی ]و هجـــران[ را 

عشق[ ناتوانی.

گفتــی.« ســپس از آن مجلــس بیــرون شــد گفــت: »بــه خــدا ســوگند! راســت   هشــام 

گــردن او افکنــد. کمیت  ی پیــش آمــده، دســت در  و نــزد آن کنیــز درآمــد و کنیــز هــم بــه ســوی و

ــرای او ارســال  کنیــز نیــز همیــن مقــدار ب ی فرســتاد. آن  ــرای و بازگشــت و هشــام هــزار دینــار ب

نمود. )األغانی: ١٢٢/١5 ]١٧/٢4[(

کمیت و یزید بن عبدالملک

کمیت نزد یزید بن عبدالملک فرستاده شد. روزی  که  گفته است  کمیت  ُحبیش بن 

مة القـس را کـه برای یزید خریـده بودند، به حضورش 
ّ

ی درآمـد. در حضـور کمیـت، سـال نـزد و

آیـا  بـه فـروش نهاده انـد.  کـه  کنیـزی اسـت  گفـت: »ای ابومسـتهّل! ایـن  بـه او  آوردنـد. یزیـد 

صـالح می دانـی کـه آن را بخریـم؟« کمیـت گفـت: »آری؛ بـه خـدا سـوگند! ای امیرالمؤمنیـن! 

گفـت: »او را در شـعری  مـن ماننـدی بـرای او نمی شناسـم؛ پـس مبـادا از دسـتت بـرود.« یزیـد 

برایـم وصـف نمـا تـا رأیـت را بپذیـرم.« کمیـت گفت:
در زیبایـی و حسـن همچـون آفتـاب ]نیم[روز اسـت؛ لیکن در کشـتن ظریفـان و خوش طبعان1 

بـر آن برتری دارد.

گیـرا[ دارد. میـان  کـه بدنـی بـا طـراوت، پوسـتی نـرم ولطیـف، و صدایـی روان ]و  لعبتـی اسـت 

تنـه اش باریـک و دسـت و پایـش نـازک و ظریـف2 اسـت.

گشته است. کیزه و سخنی روان و نادرشت، زینت بخش او  ناز و عشوه و دهان و دندانی پا

باالتـر از آرزوی آرزومنـدان آفریـده شـده اسـت. پـس _ ای فرزنـد عبد منـاف! _ نصیحـت مـرا ]در لـزوم 

خریـداری اش[ بپذیـر!

که همین درسـت اسـت و ترجمه بر همین  1. در متن، »ِبَفْتک الِطراف« آمده، ولی در االغانی، »بَقْتل الظراف« درج شـده 
پایـه صورت گرفت. )ن.(

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر  2. در متـن، »ُثخَنـة االطـراف« آمـده، ولـی در االغانـی »َشـختة االطـراف« درج شـده 
گرفـت. )ن.( همیـن پایـه صـورت 
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_ حبیـش گویـد: _ یزیـد خندیـد و گفت: »ای ابومسـتهّل! انـدرزت را پذیرفتیم.« آن گاه، 

ی دهند. )األغانـی: ١٢٢/١5 ]١٧/٢5[( فرمـان داد تـا پاداشـی واال بـه و

ی ماجراهـا داشـت؛ از  کمیـت بـا و کوفـه درآمـد،  کـه خالـد بـن عبـداهّلل قسـری بـه  آن گاه 

کردنـش از فرمانـداری  کـه روزی خالـد از راهـی می گذشـت و مـردم در بـارۀ برکنـار  جملـه آن 

گفـت: کمیـت بـه تمثیـل،  عـراق سـخن می گفتنـد. چـون عبـور نمـود، 
کنـده  کـه همچـون ابـری تابسـتانی بـه زودی پرا  هر چنـد دوسـت داشـتنی اسـت، می بینمـش 

و دور شود.

کنده نمی شود،  ی را شنید و بازگشت و گفت: »هال که به خدا سوگند! پرا خالد سخن و

کمیت را  ی،  از تگرگ تو را فروپوشاَند.« سپس به فرمان و ابر، رگباری  از آن  که  مگر آن گاه 

یانه زدند. آن گاه، او را وانهاد و گذشت. این گزارش را ابن حبیب  برهنه کردند و صد ضربه تاز

آورده است. )األغانی: ١١٩/١5 ]١٧/١٧[(

ی که مشغول  از نکته های َنَمکیِن کمیت آن است که روزی در دوران کودکی او، فرزدق بر و

که من پدرت باشم؟« گفت:  شعر خواندن بود، برگذشت و به او گفت: »آیا دوست می داری 

کرد  ی  که مادرم باشی!« فرزدق از پاسخ درماند و به همراهانش رو  »نه؛ بلکه دوست می دارم 

کنون چیزی هماننِد این برایم پیش نیامده بود.« )األغانی: ١٢٣/١5 ]١٧/٢6[( گفت: »تا و 

والدت و شهادت کمیت

کمیـت در سـال 6٠، سـال شـهادت نـوادۀ پیامبـر امـام شـهید _ صلوات اهّلل علیـه _ ، زاده 

شـد و در طـول عمـر خویـش زندگانـی پسـندیده و سـعادتمندانه ای داشـت و همۀ هسـتی اش 

هدایـت  سـّنت های  بـه  را  مـردم  و  نهـاد  بـود،  خواسـته  او  بـرای  پـروردگارش  کـه  راهـی  در  را 

کـه بـه برکـت دعـای امـام زین العابدیـن؟ع؟ شـهادت برایـش مقـّدر شـد و  فراخوانـد تـا آن گاه 

بـه دوران  ی در سـال ١٢6  یخـت. شـهادت و بـر زمیـن ر کـش  پا پیـش چشـم خداونـد خـون 

کوفه رخ داد. خالفت مروان بن محّمد، در 
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ی چنین بود: که حجر بن عبدالجّبار آورده، سبب مرگ و چنان 

ی بـر منبـر خطابـه می خوانـد و از کار  یدند، حـال آن کـه و جعفریـان1 بـر خالـد قسـری شـور

کـه شـلوارهای کوتـاه بر پا داشـتند، شـورش نمودنـد و بانگ  ایشـان خبـر نداشـت. سـپس آنـان 

کار ایشـان خبـردار  برآوردنـد: »لّبیـک جعفـر! لّبیـک جعفـر!« خالـد در حـال خطبه خوانـی، از 

گاهانـه گفـت: »مـرا آب خورانید!« سـپس مردم  شـد و از آنـان بـه هـراس افتـاد و از بیـم، ناخودآ

بـه ایشـان یـورش آوردنـد و دستگیرشـان نمودنـد. خالـد فرمـان داد تا آنان را به مسـجد آوردند. 

دسـته ای نـی فراهـم دیدنـد و آن را نفت انـدود کردنـد. آن گاه، بـه هـر یک از آنان گفته می شـد: 

کنـد. سـپس آن را بـه آتـش  گیـر!« و هریـک را آن قـدر می زدنـد تـا چنیـن  کنـار خـود  »آن را در 

گشـت  ی همه را سـوزانید. چون خالد از فرمانداری عراق برکنار  می کشـیدند. بدین سـان، و

کمیـت او را پـس از  ی درآمـد _ پیش تـر  کمیـت بـر و ی نشسـت،  و یوسـف بـن عمـر بـه جـای و

ید بن علی، ستوده بود _ و شعر خویش را برای او خواند: قتل ز
ــر دژش،  ــه ب ک ــودی  ــی نب کس ــون  ــادی و همچ ]در روز جنــگ[ در برابر شــان آشــکارا بــه راه افت

دروازۀ قفــل زده باشــد.

کــه بــا دهــان بــاز آب می خواســت و پیــک مــرگ نیــز فریــاد بــرآورده بــود، برابــر   خالــد آن گاه 

و ِعْدل تو نبود.

کــه بــر ســِر یوســف بــن عمــر ایســتاده بودنــد، بــه خالــد تعّصــب  هشــت تــن از ســپاهیان 

ــا آن زدنــد  ی را ب کمیــت قــرار داده، و کفشــک های نیــام شمشیرشــان را در شــکم  یدنــد و   ورز

کــه از امیــر دســتور بخواهــی، بــرای او شــعر می خوانــی؟« و پیوســته از  گفتنــد: »آیــا بــدون آن  و 

کمیــت خــون بریخــت تــا درگذشــت. )األغانــی: ١٢١/١5 ]٢٢/١٧[(

کـه جـان  گویـد: »هنـگام مـرگ پـدرم نـزد او بـودم و نزدیـک بـود  کمیـت  مسـتهّل2 فرزنـد 

›بارخدایـا!  گفـت:  و  گشـود  را  آمـد و چشـمانش  بـه هـوش  و دیگربـار  رفـت  از هـوش  دهـد. 

که »وصفاء« خوانده می شدند. 1. مراد، مغیرة بن سعید، و بیان، و یاران ششگانۀ آن دو هستند 

که در فهرست ابن ندیم )ص٢٣٣( آمده، مستهّل از شاعران نام آور و دارای دیوان بوده است. 2. چنان 
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گفـت:  سـپس  محّمـد.‹  خانـدان  بارخدایـا!  محّمـد؛  خانـدان  بارخدایـا!  محّمـد؛  خانـدان 

نمی نمـودم: هجـو  را  بنی کلـب  زنـان  خویـش،  بیـت  ایـن  بـا  می داشـتم  دوسـت  ›پسـرم! 
کدامنی، با هر نوکر و مزدوری، پاالن ]و پوشش عّفت[ خویش فرونهادند. به دور از پا

کـردم. بـه خـدا سـوگند! هیچ شـبی بیـرون نرفته ام،  مـن همـۀ ایشـان را بـه بـدکاری مّتهـم 

که بیم داشته ام ستارگان آسمان به همین سبب به سوی من پرتاب شوند.‹ آن گاه،  مگر آن 

گفـت: ›پسـرم! در روایـات بـه مـن خبـر رسـیده اسـت که در پشـت کوفه خندقی کنـده خواهد 

گورهایی دیگر  ک درآمده، به  گورهاشـان بیرون آورده شـده، از زیر خا شـد و در آن، مردگان از 

ک مسـپار؛ بلکـه چـون ُمـردم، مـرا بـه جایـی که  بـرده خواهنـد شـد. پـس مـرا پشـت کوفـه بـه خـا

ک سـپرده  ک بسـپار!‹ پـس در همـان جـا بـه خـا آن را مکـران خواننـد، ببـر و در آن جـای بـه خـا

گورسـتان بنی اسـد در آن  گشـت. و تـا امـروز  کـه در آن جـا دفـن  کسـی بـود  شـد و او نخسـتین 

مـکان اسـت.« )األغانـی: ١٣٠/١5 ]4٣/١٧[؛ معاهد الّتنصیـص: ١٣١/٢ ]٣/١٠6[(
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٧. سّید ِحْمَیری )د.١٧٣(

)١(
کار فرمان نداده است. کنندۀ دین به دنیایش! خدا بدین  ای سودا 

که احمد ]رسول خدا[ از او خشنود بود؟ از چه روی با علِی وصّی دشمنی ورزیدی، حال آن 

کسی را بخواند؛ در روز غدیر خّم، از میان همۀ اصحاب، احمد چه 

که پیرامونش بودند، او را به پا داشت و از وی نام برد؛ و از میان یارانش 

که همانا من موالی او بودم. کسی  و فرمود: »این علّی  بن ابی طالب است؛ موالی هر 

که او را دوسـت بدارد ]و یاری اش  ای خداوند صاحب واالیی! دوسـت بدار ]و یاری رسـان[ هر 

که با وی دشـمنی ورزید، دشـمنی ورز!«؟ رسـاند[؛ و با آن 

)٢(
َکبَکب ]اندکی[ نایستادی؟ چرا در علفزار بین »ُطَویلع« و »ِلوَی« از سرزمین 

گوید: در همین قصیده، 
ـــز  ـــا خی ـــه پ ـــردم ب ـــان م ـــد! می ـــود1: »ای محّم ـــد فرم کی ـــه تأ ـــد ب ـــه خداون ک ـــّم آن گاه  ـــر خ  و در غدی

و خطبه بخوان؛

گـر نصـب نکنـی ]رسـالت  کـه او هدایتگـر اسـت. و ا کـن؛  و ابوالحسـن را بـرای مردمـت منصـوب 

پـروردگارت را[ هیـچ ابـالغ نکـرده ای.

1. در متـن، »ِبَعْزِمـه« آمـده، ولـی در دیـوان سـّید حمیـری »ِبَعْزَمٍة« درج شـده که همین درسـت اسـت و ترجمه بر همین پایه 
صـورت گرفت. )ن.(
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پـس وی را بخوانـد و مـردم را نیـز فرا خوانـد و علـی را بـرای آنـان ]بـه جانشـینی خویـش[ بـه پـا 

کردنـد و برخـی تکذیـب و رد نمودنـد. داشـت. برخـی از ایشـان پذیرفتـه، تصدیـق 

کـه آن  را بـرای  والیـت را پـس از خـود بـرای انسـانی مهـّذب و وارسـته قـرار داد. امـکان نداشـت 

انسـانی ناوارسـته قـرار دهد.

گاه تالشـگری بخواهـد بـه آن هـا پـردازد، بـا  کـه هـر  او را منقبت هایـی اسـت دسـت نیافتنـی 

تردید ]در انتخاب[ تنها به برخی تواند پرداخت.

کـه آنـان را دوسـت  همانـا دوسـتی آل  محّمـد، را بـه سـان یـک دیـن، دیـن خـود می گیریـم و هـر 

بدارد، سـزاوار اسـت، 

از سوی ما، موّدت و دوستی را؛ و هر کس جایگزینی برای آل محمد خواهد، دوست داشتنی نیست؛

گـر خواهـد بـدان  خ در آیـد و بـه حـوض ]کوثـر[ پیامبـر راه نیابـد. و ا کـه بمیـرد، بـه دوز و آن گاه 

در آیـد، زده و رانـده شـود؛

کردنـش از دیگـر شـتران[ بـه دسـت شـتربانی  ـر  بـا تازیانـه ]و دور 
َ

گ گـردن شـتر  همچـون زدن بـر 

ک و پرهیزمنـد اسـت. ـر  شـدن شـترهایش بیمنـا
َ

گ کـه از 

گاه قلـب مـن، احمـد و وصـّی او را بـه یـاد مـی آورد، ]از سـر عشـق چنـان بـه تپـش می افتـد[  هـر 

گویـی ]در هـوا[ بـر بـال عقابـی ]تیزپـرواز[ آویختـه اسـت.

گهـــان[  کـــه بـــا ســـِر پرهـــای بلنـــد از یـــک بـــال، در آســـمان بـــاال مـــی رود و یـــا بـــا ســـر بالـــی دیگـــر، ]نا

فرود می آید.

کـه[ نزدیـک اسـت پـردۀ سـینه را بـدرد و از  قلبـم از شـّدت شـوق بـه آن دو ]بـه حـّدی اسـت 

زنـد. بیـرون  سـخت،1  دنده هـای 

ایـن محّبـت هدیـه ای اسـت خدایـی و آن چـه خداونـد بـه بنـده اش بخشـد ]روز بـه روز[ افـزون 

گـر خـدا چیـزی نبخشـد، ]از جانـب کسـی[ بـه او چیـزی بخشـیده نخواهـد شـد. گـردد و ا

کتـاب ]و مقـّدراِت بنوشـته[ و علـم بـه  آن چـه خواهـد، محـو می کنـد یـا ثابـت می گردانـد و علـم 

امـور ننوشـته نزد او اسـت.

بــزرِگ  کاری شــده( خواننــد، ١١٢ بیــت دارد و  کــه آن را مذّهبــه)= طــال ایــن قصیــده 

ب« درج شـده که همین درسـت اسـت 
َّ
ل ـب« آمـده، ولـی در دیـوان سـید حمیـری، »الضلـوع الّصُ

َّ
1. در متـن، »الضلـوع الُقل

گرفـت. )ن.( و ترجمـه بـر همیـن پایه صورت 
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امامّیــه، شــریف مرتضــی علم الهــدی، آن را شــرح نمــوده اســت. ایــن شــرح بــه ســال ١٣١٣ در 

ی پــس از آوردن ایــن بیــت: گشــته اســت. و مصــر چــاپ 
گـر نصـب نکنـی ]رسـالت  کـه او هدایتگـر اسـت؛ و ا کـن  و ابوالحسـن را بـرای مردمـت منصـوب 

پـروردگارت را[ هیـچ ابـالغ نکـرده ای.

گفته است: »این تعبیر )= منصوب کردن( تنها با معنای امامت و خالفت  در شرح آن 

ی: ›پس از خویش والیت را  سازگار است و نه با مفهوِم دوستی و یاری کردن. این سخن و

برای فردی پیراسته شده قرار داد.‹ معنای امامت را به صراحت می رساند؛ زیرا مقام امامت 

گشت و دوستی و یاری در زمان زندگانی ایشان نیز موجود بود  که پس از پیامبر تعیین   بود 

ی اختصاص نداشت.« و به روزگار پس از مرگ و

نیـز ایـن قصیـده را حافـظ نسب شـناس، اشـرف بـن اغـر، معـروف بـه تاج العلی حسـینی 

)د.6١٠( شـرح نموده اسـت.

)٣(
ای محّمد!1 از خدای شکافندۀ صبح بترس و تباهی و فساد دینت را با اصالح آن، از میان بردار!

کامیابی داری؟ آیا همتا و وصّی محّمد؟ص؟ را ناسزا می گویی و با این عمل، امید رستگاری و 

گیرنـــدۀ جان هـــا را بـــه تـــو  گشـــته و ]بـــه جـــای آن[ عـــذاب الهـــی و  هیهـــات! ایـــن دو از تـــو دور 

نزدیـــک ســـاخته اند.

به روز غدیر، پیامبر با بهترین وصیت و با روشن ترین بیان دربارۀ علی وصّیت فرمود:

کس من موالی اویم، بدانید این موالی او است. »هر 

هدایـت  بـه  را  شـما  مـن  کـه  همچنـان  اسـت؛  شـما  هدایتگـر  و  ]مـن[  دیـون  کننـدۀ  ادا  علـی 

و رستگاری راهنمایی می کردم.«

بـا سرکشـی در  گمـراه سـاختی. پـس  امـور[ اسـت،  ناتـوان ]در درک  کـه بـس  نیـز  را  تـو مـادرم 

بتاخـت، گمراهـی  سـرزمین های 

بـا  کـه میـراث و جانشـینی پیامبـر  کسـی  امـام و  بـه آن نشـانۀ حـق و  گویی]هایش[  ناسـزا بـا 

اسـت. او  آِن  از  دلیل هـا  واضح تریـن 

1. مخاطب، محّمد بن یزید، پدر شاعر، است.)ن.(
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کوه ها را بر زمین های هموار استوار ساخت. که  کم از خشم خداوندی  من بر شما بیمنا
کنید  ... !1 پدر و مادر من! از خدا بترسید و به حّق اقرار 

کـه مرزبانـی ]أخبـار السـّید الِحْمَیـری: ص١55[ روایـت نموده، سـّید خطاب به  ایـن ابیـات را 

که مذهب اباضی داشتند، نوشته و آن دو را به تشّیع و هوادارِی امیرالمؤمنین  پدر و مادرش 

ی نهی نموده است. فراخوانده و از دشنام دادن به و

)4(
گر من وصّیت و سفارش مؤکد محّمد؟ص؟ را در در روز غدیر پاس ندارم، ا

گمراهی را به بهای هدایت بخرد و یا پس از مسـلمانی و هدایت،  که  کسـی خواهم بود  مانند 

گردد. ترسـا یا یهودی 

کار؟ ولی نعمتان من در راه خدا، تنها از آل  احمدند. مرا با »تیم« و »عدی« چه 

نمازم با درود فرستادن بر آنان ]قبول و[ تمام شود و نمازم پس از تشهد،

کریم و بزرگ را نخوانم. گر بر آنان صلوات نفرستم و در دعا برای آنان، خدای  کامل نگردد، ا
ای دوسـت! برای همیشـه و تا آن گاه که »سـّید« نامیده شـوم، دوستی و خیرخواهی و یاری ام 

را ]در طبق اخالص[ پیشکش آنان نمایم.

گـر کسـی ]دوسـتان ایشـان را[ بـر محّبـت راستین شـان مالمـت کند، خود سـزاوارتر اسـت که در  ا

عقیـده اش نسـبت بـه ایشـان، تخطئه گردد.

گمراهـی، غـم و انـدوه شـتابنده را برگزیـن یـا از آن دسـت بکـش تـا ]از  گـر خواهـی، از سـر  پـس ا

تعـّرض مـن[ در امـان مانـی و سـتایش شـوی.

از ایـن قصیـده ٢5 بیـت برجای مانده اسـت. ابوالفرج )األغانـی: ٢6٢/٧ ]٢٨٢/٧[( روایت 

ل عتکی که پیر و بزرِگ خاندانش بود، نزد عقبة بن سلم رفت. سّید ِحْمَیری 
ّ

نموده که ابوخال

ل به 
ّ

کـه به سـّید ِحْمَیری پاداشـی دهنـد. ابوخال ی حضـور داشـت. عقبـه فرمـان داد  نیـز نـزد و

کـه از دشـنام دادن بـه ابوبکـر و عمـر  گفـت: »ای امیـر! آیـا ایـن هدیه هـا را بـه مـردی می دهـی  او 

ی گفـت: »مـن ایـن را نمی دانسـتم و تنهـا بـه سـبب معاشـرت   کوتاهـی نمی کنـد؟« عقبـه بـه و

1. ایـن بیـت را در اصـل بـه همیـن گونـه ناقـص یافتیـم. ]در چـاپ دیگـر، در جـای خالـی ایـن بیـت، چنین آمده اسـت: »تا 
به ریسـمان رسـتگاری دسـت آویزید!« )غ.([
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کردم. افزون بر این، او به خاندانی دلبسته  و دوستِی دیرین و رعایت حّق همسایگی چنین 
ی  ل به و

ّ
که رعایت حّق ایشـان و نگاه داشـتن احترامشـان بر ما واجب اسـت.« ابوخال اسـت 

ی راسـت می گویـد، فرمانـش ده تـا ابوبکـر و عمـر را مـدح گویـد و بدیـن سـان، مـا  گـر و گفـت: »ا
ی نسـبت دهند، برکنار اسـت.« ُعْتَبه گفت:  ی از تهمـت رافضـی بودن که به و کـه و یابیـم  در

گفت: کند.« سـّید  گر خواهد، چنین  ی سـخنت را شـنید و ا »و
گر من وصّیت و سفارش مؤکد محّمد؟ص؟ را در روز غدیر پاس ندارم ...  ا

_ و ابیات را تا پایان برخواند. _ سپس خشمگینانه برخاست.

ل نـزد عقبـه رفـت و گفـت: »ای امیـر! مـرا از شـّر او پنـاه ده؛ که خدایـت از هر بدی 
ّ

ابوخـال

کـه از این پس، بـا او درنیفتی.« کنـم؛ بدیـن شـرط  دور دارد!« گفـت: »چنیـن 

)5(
کشاندید. سرزنش و خرده گیری از عشق به آن سرور و امام استوار را به درازا 

گوید: در همین قصیده 

گرمـــای روزی  کـــه مـــردم درشـــدت  کـــه پیامبـــر در ســـایۀ درختانـــی سایه گســـتر در  حالـــی  روزی 

تفدیده بودند، بایستاد؛

کـه دسـت علـی را بـا دسـت راسـتش برافراشـته بـود و بـا صدایـی بلنـد نامـش را اعـالم  در حالـی 

گفت: کرد و 

ای مسلمانان! این، یار و وزیر و وارث من و منصوب شده برای والیت اّمت،

و عمـوزادۀ مـن اسـت. پـس بـه هـوش باشـید و بدانیـد: هـر که من مـوالی اویم، ایـن نیز موالی 

او اسـت. پـس سـفارش های مرا پـاس دارید!

و علی نسبت به من، چون هارون بن عمران نسبت به برادر مهربانش ]موسی[ است.

)6(
آیا باز بر خاندان فاطمه صبح بال بر دمیده که ]از این مصیبت[ اشک دیده فراوان ریزان است؟

در این قصیده آورده است:
گرد آورده بود: که آنها را  گفتۀ پیامبر را در آن روز در سرزمین خم شنیدند، همان آب گیری 
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»چـه کسـی بیـش از خودتـان بـر شـما والیـت دارد؟« پاسـخ دادنـد، پاسـخی بـه سـان گفتـۀ یـک 

کـه فـراوان بودنـد، شـخص و در حالـی 

همگی: »تو موالی مایی و بیش از خودمان بر ما والیت داری و تو بیم دهندۀ مایی«.

که هدایتگر و وزیر است. ]گفت:[ »پس ولّی شما بعد از من علی است و موالیتان همو است 

وزیر و یاور من در زندگی و هنگام مرگم و جانشـین و امیر ]مؤمنان[ پس از من اسـت.

کـه دوسـتش بـدارد، دوسـت بـدارد و هنـگام مـرگ بـا سـرور و شـادی  خداونـد هـر یـک از شـما را 

گـردد. رو  بـه  رو 

کت ابدی دچار شود«. و خداوند با آن که با او دشمنی کند، دشمنی ورزد و هنگام مرگ به هال

)٧(
که سـتایش خدای را اسـت، سـتایش فراوان، همان پروردگار آمرزنده و ]تنها[ سـزاوار همۀ  هال 

ستایش ها.

گشـت. پـس او را بـه یگانگـی پرسـتیدم و در توحیـد  مـرا بـه  سـوی معرفـت خویـش رهنمـون 

ورزیـدم. اخـالص  نورانـی اش 

گوید: در آن 
کـه پـروردگارش او را بـه عنـوان وصـّی و پشـتیبان بهتریـن  بـه خاطـر آن ]مزّیت هـای ویـژه[ بـود 

آفریـدگان برگزید.

کنار غدیر ]= آبگیر[ بایستاد و بار سفر بینداخت و پیمودن راه را وانهاد. در خّم، 

زیـر درختـان سایه گسـتر را بـرای وی روبیدنـد. آن گاه، بـر منبر برآمد؛ منبری که از جهاز شـتران 

برپا شـده بود.

هنگام چاشت، در جمع حاجیان ندا داد و آنان را بخواْند. پس کوچک و بزرگ پیش او آمدند.

گفت: که دست حیدر در دستش بود و به روشنی او را به آنان نشان می داد،  در حالی 

کــه هیــچ  کــه مــن مــوالی اویــم، ایــن علــی نیــز مــوالی او اســت؛ و ایــن حکمــی اســت  »هــال هــر 

ناروایــی و ســتمی در آن راه نــدارد.«

گفت: »همگان شاهد باشند  گفتند: »آری!« پس  ]آن گاه، پرسید:[ »آیا پیام ]خدا[ را رساندم؟« 

]و گواهی دهند[؛ چه آنان که حاضرند و چه آنان که غایبند ]و این خبر بدیشان خواهد رسید[.

گواه می گیرم. حاضران تان این خبر را به غایبان برسانند. پروردگار شنوا و بینایم را بر این امر 
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پس برخیزید که همه باید به فرمان فرمانروای آسمان ها با او به عنوان امیر خود، بیعت کنند.«

]قلبـی[  انـکار  از  پیامبـر  ولـی  زدنـد؛  وی  کـف  بـر  کـف  بیعـت،  نشـان  بـه  و  برخاسـتند   پـس 

گشت. ک  و ناخشنودی شان بیمنا

گفت: »بارخدایا! دوستارش را دوست بدار؛ و با دشمن و ناسپاس وی دشمنی ورز! پس 

کنند، یاور باش!« که یاری اش  که یاری اش را فروگذارند، فروگذار؛ و آنان را  کسانی را  یاری 

و دعـای مصطفـی را چگونـه می بینـی؟ آیـا مـورد اجابـت ]حـّق[ اسـت یـا بـی ارزش چـون غبـار 

کنـده در فضـا؟ پرا

کـه بـه روز غدیـر، مـردم در بـارۀ ]خالفـت[ وی بـه گواهی گرفته  ای دومیـِن مصطفـی! و ای آن 

شـدند! تو را دوسـت دارم؛

که پیامبر امین در مورد تو با ندایی بلند و آشکار ]فرمان خدا را[ ابالغ فرمود. گواهی می دهم  و 

بـا تـو هم داسـتان شـدند، بـه زودی در آتـش،  بـر دشـمنی  کـه  آنـان  گواهـی می دهـم[  و ]نیـز 

اسـت. سـرانجامی  بـد  خ[  ]دوز و  شـوند  سـوزانده 

)٨(
گـوی و بـا اشـِک ریـزان ]چـون بـاران[  بـر دیـار یـاران اندکـی بایسـت و آن دیـار را درود و سـالم 

کـن! نشـانه های بازمانـده از ایشـان را سـیراب 

در این جا »نوار« و »زینب« منزل داشتند. خدای من! زینب و نوار را نگاهدار!

کـه بـا وصـّی محّمـد؟ص؟ دشـمنی ورزد و بـا سـخنش، انـکار ]فضیلت هـای او[ را برایـم  بـه آن 
آشـکار سـاخته اسـت، بگـو: ... .1

از همین قصیده است:
کار، خدای یگانـۀ آمرزگار  چـه کسـی کفش هـای پیامبـر خـدا محّمـد؟ص؟ را پینـه مـی زد و بـا ایـن 

را خشـنود می سـاخت؟

که بهتریِن مردمان )=پیامبر( آشکارا،نه به نجوا و پنهانی، در باره اش فرمود: همو 

»این وصّی و جانشین من میان شما است. مقام او را نادیده نگیرید؛ که به کفر باز خواهیدگشت.«

کـه در آن، وحـی الهـی  پیامبـر را در روز درختـان سایه گسـتر ]= غدیـر[، واالتریـن خطبه هـا بـود 

را آشـکارا ابـالغ فرمـود.

1. عالمت سه نقطه برای تکمیل جمله نهاده شد. شعر در متن تا همین جا نقل شده است. )م.(
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)٩(

کـه شـاعر مـا، سـّید ِحْمَیـری،  بـه سـّوار بـن عبـداهّلل َعنَبـری، قاضـی بصـره، خبـر رسـید 

کـه همـه بـر آن اّتفـاق دارنـد، چنیـن سـروده اسـت: در بـارۀ »حدیـث پرنـدۀ بریـان« 

که به فرستادۀ خدا هدیه شده بود، که خبری فاخر را در بارۀ پرنده ای آورد  آن گاه 

کرده است؛ که »ابان« از »انس« در زمان پیشین روایت  در روایتی 

کرده است؛ این خبر را »قیس« دانشمند از »سفینۀ« زیرک و اندیشمند نقل 

ع[ توانسـت بـر راه هدایـت خویـش رود؛ اّمـا »انـس« خیانـت پیشـه  »سـفینه« ]در ایـن موضـو

کـرد و داد نورزیـد، در رّد ]درخواسـت علـی[ سـرور همـۀ مردمـان و مـوالی ایشـان بـه حکم کتاب 

فروفرسـتاده و روشـن و اسـتوار ]= قـرآن[.

کیفـر داد   پـس خداونـد عـرش، انـس را از راهیابی اش]بـه حـّق[ باز داشـت و بـه زشـتِی پیسـی 

و عبرت دیگران ساخت.

کـه بـا شـعر خویـش از وی  گفـت: »وی هیـچ یـک از صحابـه را واننهـاده، مگـر آن  سـّوار 

بدگویـی نمـوده و زشـتی اش را آشـکار کـرده اسـت.« پـس فرمـان داد تا سـّید ِحْمَیـری را به زندان 

گر وی را آزاد نکنی،  گفتند: »به خدا سوگند! ا گردآمده، به سّوار  افکنند. بنی هاشم و شیعیان 

زنـدان را درهـم می شـکنیم و او را رهـا می سـازیم. آیـا شـاعری تـو را مـدح گویـد و پاداشـش دهـی؛ 

و شـاعری دیگر خاندان پیامبر را سـتاید و تو در زندانش افکنی؟« سـپس سـّوار با اندوهمندی، 

وی را رهـا کـرد. سـّید ِحْمَیـری در هجـو وی چنین سـرود:
به ابو شملۀ سّوار بگویید: ای یگانه در حماقت و ننگ!

گذشـــتگان روایـــت  ـــو خـــود حدیـــث از  ـــارۀ »حدیـــث پرنـــده« ســـخنی برخـــالف آن چـــه ت مـــن در ب

ـــرده ای، نگفتـــه ام؛ ک

کـه پیامبـر ]از میـان همـۀ یـاران[ تنها عبـور علی را  و همچنیـن ]در مـورد[ »خبـر مسـجد« آن گاه 

جایـز دانسـت، چـه در حـال جنابـت باشـد و چـه طاهـر، در همـه حال، آشـکار و پنهان.
و به فرمان وحِی فرودآمده از سوی خدای جّبار، دیگران را با هم از آن جا بیرون راند.1

کان عطا فرمود؛ ک و فرزند پا این هدیه و تکریم را به علی و حسین و حسن پا

که به سوی مسجد باز می شد، بست. )ن.( 1. یعنی: دِر خانه های دیگران را 
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کـــه ]از ســـوی خـــدا[ بـــه بزرگداشـــت  کســـا هســـتند، همانـــان  کـــه جملگـــی اهـــل   و نیـــز بـــه فاطمـــه 

و برگزیدگی، ویژه شده اند.

خ رود. کینه ورزی به آنان را روا می داند، به سوی رسوایی و دوز که  دشمن خدا 

کـه هـر عیب جـوی  نهـاده شـود  بـر وی  کـردارش، داغـی  کیفـر  بـه  از سـوی خداونـد عـرش  و 

ببینـد. را  آن  سرزنشـگری 

کانت[ هستی. گروه و خونخواه ]نیا و تو ای َسّوار! در این رسوایی و ننگ، سرآمد این 

کان و نیکان، برادر خود ساخت. از کسی عیبجویی می کنی که بهترین آفریدگان او را از میان پا

و در سرزمین خّم، آشکارا در بارۀ وی سخنی گفت که ناقالن حدیث با انکار با آن رو  به  رو نشدند:

کافر نباشید. که من موالی اویم، این )= علی( نیز موالی او است؛ پس ]به این حقیقت[  هر 

کنید و تکیه زنید و در پی سراب روان بیابان مباشید! پس از من، بر وی اعتماد 

 ]أعیان الشیعه: 415/3[

نیز پس از مرگ سّوار قاضی، در هجو او سرود:

خ می کشی! کرده، به سوی آتش دوز که پیکر سّوار را از خانه اش حمل  ای 

کیـزه نگرداند؛ که با  کالبـد آن بـود، نیامـرزد و پا کـه ایـن پیکـر،  ]از مـن بشـنو:[ خداونـد روحـی را 

رسـوایی و ننـگ بزرگی رخت بربسـت؛

نهان خانـه  در  نیـز  جسـمش  و  فروافتـاد  خ[  دوز ]در  برهـوت  درۀ  قعـر  بـه  معـّذب  کـه  آن   تـا 

گرفت. کثافت ها قرار  )= مستراح( میان 

 از خـدای رحمـان در بـارۀ وی جریانـی شـگفت انگیـز دیـدم؛ و حکـم و مشـّیت خـدا بـه انـدازه

گردد.  ]و بجا[ جاری 

کـه لعنـت خـدای رحمـان بر تـو باد! ای آن که بدترین زنده ای بـودی که آفریدگار یکتا  دور شـو 

او را می بیند ]و می شناسـد[.

گفت، که پیامبر، بی هیچ انکار،  که دشمن امیر مؤمنان بودی، حال آن  ای آن 

کـه مـن پنهـان و آشـکار مـوالی  گـرد آمـده بودنـد _ : »هـر  کـه همـۀ مـردم  در روز غدیـر _ در حالـی 

اویـم، ایـن )= علـی(، بـرادر و وصـّی مـن در همـۀ امـور ]و مـوالی او[ و جانشـین مـن میـان شـما 

کـه ]رخـت بربنـدم و[ یـادم بمانـد. اسـت، آن گاه 

کـــن و او را در دوزخـــی  کـــه بـــا وی دشـــمنی ورزد، دشـــمنی  ای پـــروردگار مـــن! بـــا هـــر انســـانی 

شـــعله ور بســـوزان!«
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خ بـرای در بـر   بی شـک، تـو بـه سـبب دشـمنی بـا علـی، بـا خـدا دشـمنی ورزیـدی. پـس ای دوز

گرفتـن سـّوار برخیـز و آمـاده شـو!

)١٠(
کنان تهی شده است. »ام عمرو« را در »ِلوٰی« منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و از سا

کی اش  ]حّتـی[ پرنـدگان وحشـی از آن وحشـت زده می گریزنـد و جانـوران بیابـان نیـز از ترسـنا

می رمنـد. سراسـیمه 

که از ریختن زهرشان بیم مرگ می رود و زهر در ]بن[ نیششان انباشته است، مار ها یی 

ک جای  کـه هیـچ همدمـی در آن نیسـت، مگـر مارهای بـس خطرنا در ویرانـه  ای النـه کرده انـد 

ک. کـرده در خا

و[  ]دیـدن  از  دیـده  و  ایسـتاندم  بـاز  حرکـت  از  منزلـگاه  آن  ویرانه هـای  بـر  را  اشـتران  چـون  و 

کـه سـخت دل بسـته اش بـودم، بـه یـاد آوردم. پـس بـا  شـناختنش اشـک می ریخـت، یـاری را 

کـردم. دلـی اندوهگیـن و درد منـد شـب را در آن جـا صبـح 

گداخته می شد. گویی جگرم به آتش  و از آن چه از عشق ]و فراق[ »اروٰی« بر من رفت، 

ح و پیشنهادی بی جا بر احمد، پیامبر خدا، عرضه داشتند، در شگفتم! که طر از قومی 

کـه سـرانجام ]رهبـری[ مـا بـه سـوی  گاه سـاز  گـر خواهـی وصـالح می دانـی مـا را آ گفتنـد: »ا بـدو 

کیسـت، کـه ختـم می شـود و پنـاه مـا 

گروهی در میانشان  که  گفتند  کنی و از ما جدا شوی!« این سخن را در حالی  که وفات  آن گاه 

در حکومت طمع داشتند.

کنید، که با وی رفتاری  گر پناهی به شما بشناسانم، دور نیست  گفت: »ا پیامبر 

گشـتند. پـس  کـه از هـارون جـدا  گمـراه شـدۀ ]سـامری[ آن گاه  گوساله پرسـتان  همچـون رفتـار 

معّرفـی نکردنـش ]بـرای شـما[ مناسـب تر و فراخ تـر اسـت.«

گـر می اندیشـیدند  کافـی بـود ا کـه آن جـا بودنـد بیانـی روشـن و   در سـخن پیامبـر بـرای آنـان 

و می شنیدند.

رّد کـه جـای  او رسـید  بـه  پـروردگارش  از سـوی  ایـن واقعـه، دسـتوری مؤّکـد و قاطـع  از   پـس 

 و درنگ نداشت:

گر نـه پیام رسـان و مبّلـغ به شـمار نیایـی. »آن چـه از سـوی خـدا بـه سـویت فـرو آمـد، برسـان؛ و 

 و خداوند، نگهبان تو از ]شّر و نیرنگ[ آنان است و حفظت می کند.«
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که ]همواره[ هر چه را فرمان می یافت، آشکار می نمود، به پا خاست. در این هنگام، پیامبر 

کـه از خـدا فرمـان یافتـه بـود، خطبـه خوانـد، حـال آنکـه در دسـتش، دسـت علـی  و در حالـی 

کـه  کـه چـه ارجمنـد اسـت دسـتی  کـه می  درخشـید، و آن را بر افراشـت. وه  بـود؛ دسـتی آشـکار 

افراشـته می شـود! کـه  بر می افـرازد و دسـتی 

گواه بود و می شنید، چنین فرمود: گردش بودند و خدا نیز  گردا که فرشتگان  در حالی 

کـه مـن مـوالی اویـم، ایـن ]علـی[ هـم مـوالی او اسـت.« اّمـا آنـان ایـن امـر را نپذیرفتنـد  »هـر 

گردن ننهادند؛ و بدان 

و پیامبر را ]به جانب داری از علی[ مّتهم ساختند و مخالفت با پیامبر صادق را در سینه هاشان 

پنهان و جای دادند؛

ــده می شــود  ــان بری گویــی بینی هاش ــه  ک ــه خشــم آورد  ــان ب ــان را چن ــر، آن کار پیامب ــه  ک  قومــی 

گمراه شده اند. کرده[  گم  و ]راه هدایت را 

بـه  ]و  کردنـد  تبـاه  بازگشـتند،  ک سـپاری اش  خا از  و  نهادنـد  گـور  در  را  وی  وقتـی  کـه  چنـان 

کرده بود؛ و در برابر آن چه به ایشـان  گفته و سـفارش  که دیروز  فراموشـی سـپردند[، آن چه را 

سـود می بخشـید، زیـان را بـرای خـود خریدنـد.

این قصیده دارای 54 بیت است.

پی نامۀ شعر

ی را در عـزای  از فضیـل رّسـان نقـل شـده اسـت: »نـزد جعفـر بـن محّمـد؟ع؟ رفتـم تـا و

گفتم: ›آیا شـعر سـّید را برایت بخوانم؟‹ فرمود:  گویم. سـپس به ایشـان  ید تسـلیت  عمویش ز

کـه دارای ایـن ابیـات اسـت، برایـش خوانـدم: ی را  ›بخـوان!‹ آن قصیـدۀ و
کـه  اسـت  پرچـم  پنـج  می آینـد[  ِگـرد  آن هـا  زیـر  همـه  ]کـه  مـردم  پرچم هـای  رسـتاخیز  روز  در 

تباهی انـد. و  کـت  هال در  چهارشـان 

گوسـالۀ سـامری[ و ]دیگری[ فرعون و ]سـومی[ سـامری این  گوسـاله ]چون  راهبر یکی از آنان 

اّمت، بسـیار زشـتکار و بدکردار اسـت.

]چهارمی[ آن بیرون شده از دین و رانده شده از آن، سیاه ]کار[ و بردۀ پست و نامرد است.

کند. ع  که طلو که چهرۀ راهبرش همچون خورشید است، آن گاه  و پرچم دیگری هست 
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گفتم: ›سّید.‹  کیست؟‹  شیونی از آن سوی پرده ها شنیدم. فرمود: ›سرایندۀ این شعر 

کـه او شـراب می نوشـید!‹  گفتـم: ›فدایـت شـوم؛ مـن دیـدم  کنـد!‹  فرمـود: ›خدایـش رحمـت 

گر او را به سـبب ]دوسـتِی[ خاندان علی  فرمـود: ›خدایـش رحمـت کنـد! خـدا را ناروا نباشـد ا

کـه گام دیگـرش اسـتوار می شـود.‹«  گامـی نمی لغـزد، مگـر آن  بیامـرزد. همانـا دوسـتار علـی را 

)األغانی: ٢5١/٧ ]٢٧٢/٧[(

گـزارش شـده و در آن آمـده اسـت: »امـام از مـن  نیـز ایـن خبـر در األغانـی )٢4١/٧ ]٢6١/٧[( 

که از آِن سـّید اسـت. حال سـّید را از من جویا شـد.  که این شـعر از آِن کیسـت. گفتم  پرسـید 

ی را  کـه او درگذشـته اسـت.1 فرمـود: ›خدایـش رحمت کند!‹ گفتـم: ›من و ی خبـر دادم  بـه و

کـه در روسـتا نبیـذ می نوشـید.‹ فرمـود: ›مـرادت شـراب اسـت؟‹ گفتـم: ›آری.‹ فرمود:  دیـدم 

که او برای دوستار علی از آن درگذرد؟‹« گناهی  کجا بزرگ باشد  ›نزد خداوند 

کـرده اسـت: »پـس از  حافـظ مرزبانـی )أخبـار السـّید الِحْمَیـری ]ص١5٩[( از فضیـل روایـت 

یـد را رحمـت  گریسـت و فرمـود: ›خداونـد ز ی  یـد، نـزد ابوعبـداهّلل؟ع؟ رفتـم. و کشـته شـدن ز

گر چیـزی را در اختیـار می گرفت، می دانسـت آن  کـه ا کنـد! همانـا دانشـوری بـس راسـتگو بـود 

کـن.‹  ›اندکـی درنـگ  فرمـود:  برایـت بخوانـم؟‹  را  ›آیـا شـعر سـّید  گفتـم:  بگـذارد.‹  کجـا  را 

گشـوده شـد.  یختنـد و درهایـی جـز درهـای نخسـت  تـا پرده هایـی آو آن گاه، دسـتور فرمـود 

سپس فرمود: ›آن چه داری، بخوان!‹ من چنین خواندم:
کنان تهی شده است. »ام عمرو« را در »ِلوٰی« منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و از سا

_ مرزبانی ١٣ بیت را آورده است. _

گریـۀ زنـان بـه گوشـم رسـید. امـام فرمـود:  از پشـت پرده هـا صـدای شـیون شـنیدم و نـوای 

گفتـم: ›مـوالی مـن! سـّید  ی  بـه و بـاد!‹  ایـن سـخن سـپاس  پـاس  بـه  را  تـو  ›ای اسـماعیل! 

1. ایـن جملـه افـزوده ای نادرسـت اسـت؛ زیـرا ِحْمَیـری سـال ها پـس از وفـات امـام صـادق؟ع؟ درگذشـت. ایـن جملـه در 
کّشـی یافـت نگـردد. گـزارش مرزبانـی و 
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ِحْمَیـری شـراِب روسـتا را می نوشـد!‹ فرمـود: ›کسـی همچـو او را توبـه درمی یابـد. بـر خداونـد 

کننـدۀ مـا را بیامـرزد.‹« گناهـان دوسـتار و مـدح  کـه  گـران نیسـت 

کّشـــی )الّرجـــال: ص١٨4 ]5٧٠/٢[(  گـــزارش را بـــا اندکـــی تغییـــر در برخـــی از واژه هـــا،  ایـــن 

آورده اســـت.

یـد بـن موسـی بن جعفر؟امهع؟ نقل کرده اسـت: »در  ابوالفـرج )األغانـی: ٢5١/٧ ]٢٧١/٧[( از ز

ی  یـش نشسـته بـود. بـه و کـه مـردی بـا جامـۀ سـپید پیـِش رو خـواب، رسـول خدا؟ص؟ را دیـدم 

ی نمود و فرمود: ›سـّید! این  ی رو نگریسـتم و او را نشـناختم. در این هنگام، رسـول خدا به و

قصیـده ات را برایـم بخوان:
»ام عمرو« را در »ِلوٰی« منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و از ساکنان تهی شده است.‹

ی همـۀ آن قصیـده را بـرای ایشـان خوانـد و هیـچ بیتـی را واننهـاد. مـن در خـواب همـۀ  و

آن قصیـده را از بـر نمـودم.«

یـد بـن موسـی در خوانـدن ُپرخطـا بـود و شـعر را نازیبـا برمی خواند؛  ابواسـماعیل گویـد: »ز

اّمـا هـرگاه ایـن قصیـده را می خوانـد، نـه دچـار لکنـت می شـد و نـه خطـا می کرد.« ایـن گزارش 

را حافـظ مرزبانـی )أخبـار السـّید الِحْمَیری ]ص١6١[( آورده اسـت.

خـواب،  در  کـه  شـده  نقـل  سـّید  از  مسـترق،  ابـوداوود  از   )]٢٩5/٧[  ٢٧٩/٧( األغانـی  در 

که شعر بخواند. او چنین خواند: ی خواست  پیامبر؟ص؟ را دید. ایشان از و
کنان تهی شده است. »ام عمرو« را در »ِلوٰی« منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و از سا

تا به این بیت رسید:
کـه سـرانجام ]رهبـری[ مـا به سـوی  گاه سـاز  گـر خواهـی و صـالح می دانـی، مـا را آ بـدو گفتنـد: »ا

کیسـت!« کـه ختـم می شـود و پنـاه ما 

فرمود: »بس اسـت!« سـپس دسـت خویش را تکان داد و فرمود: »به خدا سـوگند! همانا 

گاه نمودم.« ایشان را آ
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یـد بن موسـی  کرده انـد ز کـه حکایـت  شـریف رضـی )خصائـص األئمـه ]ص44 و 45[( آورده 

که همراه امیرالمؤمنین؟ع؟  گویی  بن جعفر بن محّمد؟مهع؟ رسول خدا؟ص؟ را در خواب بدید، 

کانـی اسـت. در ایـن حـال، کسـی قصیـدۀ 
ّ
در جایـی بلنـد هماننـد ایوانـی نشسـته و بـر آن، پل

سید بن محّمد ِحْمَیری را با این سرآغاز برخواند:
کنان تهی شده است. »ام عمرو« را در »ِلوٰی« منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و از سا

تا به این بیت رسید:
کـه سـرانجام ]رهبـری[ مـا به سـوی  گاه سـاز  گـر خواهـی و صـالح می دانـی، مـا را آ بـدو گفتنـد: »ا

کیسـت!« کـه ختـم می شـود و پنـاه ما 

رســـول خدا؟ص؟ بـــه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ نگریســـت و لبخنـــد زده، فرمـــود: »آیـــا مـــن ایشـــان را 

یـــد  گاه نکـــردم؟« آن گاه، بـــه ز گاه نکـــردم؟ آیـــا مـــن ایشـــان را آ گاه نکـــردم؟ آیـــا مـــن ایشـــان را آ آ

گویـــد:  کـــه برآمـــده ای، یـــک ســـال عمـــر می کنـــی.« او  ـــه ای 
ّ
فرمـــود: »همانـــا تـــو بـــه شـــماِر هـــر پل

یـــِد نـــار خوانـــده می شـــد، نـــود  کـــه ز ه هـــا را شـــمردم و آن هـــا را نـــود و انـــدی یافتـــم.« او 
ّ
 »مـــن پل

کرد. و اندی سال زندگی 

نوشته های  از  یکی  در  که  آورده   )]٣٢٨-٣٣٣/4٧[  ١5٠/١١ )بحاراألنوار:  مجلسی  عالمه 

نویسنده ای شیعی، چنین یافته که وی با ذکر سند از سهل بن ذبیان روایت نموده است: »در 

کسی دیگر نزد ایشان  که  یکی از روزها، بر امام علی بن موسی الرضا؟ع؟ درآمدم، پیش از آن 

کنون فرستادۀ ما می خواست سویت  درآید. به من فرمود: ›ای پسر ذبیان! خوش آمدی. هم ا

آید و تو را نزد ما فراخواند.‹ گفتم: ›از چه رو، ای زادۀ رسول خدا؟‹ فرمود: ›به سبب خوابی که 

گفتم: ›به خواست خدای  دیشب دیده ام و مرا بی قرار نموده و خواب از سرم ربوده است.‹ 

ه 
ّ
که صد پل گویا برایم نردبانی نهاده اند  که  تعالی، خیر است.‹ فرمود: ›ای پسر ذبیان! دیدم 

دارد و من به باالی آن برآمده ام.‹ گفتم: ›موالی من! تو را به درازِی عمر شادباش گویم. بسا که 

صد سال زنده باشی!‹ آن  حضرت؟ع؟ فرمود: ›هر چه خدا خواهد، همان شود.‹

گویــی در  کــه  ســپس فرمــود: ›ای پســر ذبیــان! چــون بــه بــاالی نردبــان برآمــدم، دیــدم 
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کــه برونــش از درونــش پیــدا اســت. جــدم رســول خدا را دیدم که نشســته و در دو  گنبــدی ســبزم 

کــه از چهره هاشــان نــور می تــراود. نیــز زنی نیکوپیکــر را دیدم   ســوی راســت و چپــش، دو پســرند 

کــه رو بــه  کــه نــزد ایشــان نشســته بــود. و هــم مــردی را دیــدم  و همچنیــن مــردی خوش انــدام را 

ی ایشــان ایســتاده، چنیــن می خوانــد: رو
کنان تهی شده است. »ام عمرو« را در »ِلوٰی« منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و از سا

چـون پیامبـر مـرا دیـد، بـه مـن فرمـود:“ای پسـرم، علـی بـن موسـی الرضـا، خـوش آمـدی. 

ی سـالم دادم. سـپس فرمود:“مادرت فاطمـۀ زهرا؟اهع؟ را  پـدرت علـی را سـالم گـوی”. مـن بر و

گو.”  گفتم. پس فرمود:“دو پدرت، حسـن و حسـین، را سـالم  سـالم ده.” من به ایشـان سـالم 

بـر آن دو سـالم دادم. آن گاه، فرمود:“بـر شـاعر و مدح گـوی مـا در سـرای دنیـا، سـّید اسـماعیل 

و  نمـود  ی  رو اسـماعیل  سـید  بـه  پیامبـر  نشسـتم.  و  دادم  سـالم  را  او  ده.”  سـالم  ِحْمَیـری، 

که مشغول آن بودیم.” سید چنین خواند: فرمود:“به خواندن قصیده ای بازگرد 
کنان تهی شده است. »ام عمرو« را در »ِلوٰی« منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و از سا

گریست. سپس سید به این بیت رسید: پیامبر؟ص؟ 
کند. ع  که طلو که چهرۀ راهبرش همچون خورشید است، آن گاه  و پرچم دیگری هست 

گریستند. آن گاه، به این بیت رسید: پیامبر و فاطمه و همۀ همراهان 
کـه سـرانجام ]رهبـری[ مـا بـه سـوی  گاه سـاز  گـر خواهـی و صـالح می دانـی، مـا را آ گفتنـد: ا بـدو 

کیسـت! کـه ختـم می شـود و پنـاه مـا 

کــه  گواهــی  گفت:“خدایــا! تــو بــر مــن و ایشــان  پیامبــر؟ص؟ دو دســتش را برافراشــت و 

ــا  کــه علــی بن ابی طالــب، مقصــود و پناهــگاِه ]همــگان[ اســت.” ســپس ب کــردم  گاهشــان  آ

ی بــود، اشــاره نمــود. ی و کــه پیــش رو دســتش بــه علــی بن ابی طالــب 

ی  چـون سـّید اسـماعیل ِحْمَیـری خوانـدن آن قصیـده را بـه پایـان ُبـرد، پیامبـر بـه مـن رو

کـن و شـیعیانمان را فرمـان ده تـا آن  نمـود و فرمـود:“ای علـی بـن موسـی! ایـن قصیـده را از بـر 
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کـه هـر کسـی قصیـده را از بـر نمایـد و همـواره آن را بخوانـد، مـن  گاهشـان کـن  را از بـر کننـد؛ و آ

نـزد خـدای تعالـی بهشـت را برایـش تضمیـن نمایـم.” و آن قـدر آن قصیـده را بـر مـن خوانـد که 

آن را از بـر شـدم. و آن قصیـده چنیـن است: ... _ سـپس همـۀ ایـن قصیـده را یـاد نمـود. _ .‹«

امینـی گویـد: »ایـن خـواب را قاضی شـهید مرعشـی )مجالـس المؤمنیـن: ص4٣6 ]5٠٨/٢-

5٠٩[( بـه نقـل از رجـال کّشـی آورده؛ اّمـا در متـن چـاپ شـدۀ رجـال یافـت نگـردد. گویـا قاضی 

نسـخۀ کامـل ایـن کتـاب را در دسـت داشـته و ایـن را در آن یافتـه اسـت. نیـز شـیخ ابوعلی در 

کتـاب رجالـش )منتهـی المقـال: ص١4٣ ]ص١٢٢[( آن را از عیـون األخبـاِر شـیخ مـا، صـدوق، نقـل 

نمـوده و شـیخ همـروزگاِر مـا ]مامقانـی[، )تنقیـح المقـال: 5٩/١ ]١4٣/١[( و نیـز سـّید ]محسـن[ 

گـزارش کرده اند. ما  امیـن )أعیـان الّشـیعه: ١٧٠/١٣(، هماننـد شـیخ ابوعلـی، آن را از عیـون األخبار 

در نسـخه های خّطـی و چاپـی عیـون األخبـار، آن را نیافتیـم.

شـیخ مـا، مولـی محّمـد قاسـم هزارجریبـی، در شـرح ایـن قصیده؛ سـّید زوزنـی در روضۀ 

کتـاب  یـاض الجّنـه؛ و سـّید محّمـد مهـدی در پایـان  کتـاب مفّصـل و ارزشـمندش ر نخسـت از 

یـاض المصائـب )ص4٧5-4٧٩(، ایـن ماجـرا را روایـت نموده انـد. ر

ح های این قصیده شر

گروهی از بزرگاِن شیعه شرح نموده اند، از جمله: قصیدۀ عینّیۀ سّید ِحْمَیری را 

١. شیخ حسین بن جمال الّدین خوانساری )د.١٠٩٩(�

مه مجلسی.
ّ

گرد عال گلپایگانی، شا ٢. میرزا علی خان 

کتـاب الّتحفـة األحمدّیـه را در  ی  ٣. مولـی محّمد قاسـم هزارجریبـی )د. پـس از١١١٢(. و
گـردد. ایـن زمینـه نگاشـته و ایـن شـرح در نجـف اشـرف یافـت 

ــدی  ــل هنـ ــه فاضـ ــهور بـ ــی، مشـ ــن اصفهانـ ــن حسـ ــن تاج الّدیـ ــد بـ ــن محّمـ 4. بهاءالّدیـ
د.١١٣5(� )ز.١٠6٢؛ 

ینی )د. سدۀ دوازدهم(. 5. حاج مولی محّمد حسین قزو
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6. حاج مولی صالح بن محّمد برغانی.

٧. حاج میرزا محّمدرضا قراچه داغی تبریزی. به سال ١٢٨٩ آن را به پایان برده است. این 

شرح به سال ١٣٠١ در تبریز به چاپ رسیده است.

٨. سّید محّمدعّباس بن سّید علی اکبر موسوی )د.١٣٠6(، از شاعران غدیر در سدۀ 

چهاردهم که شعر و شرح حالش در آن بخش خواهد آمد.

٩. حاج مولی حسن بن حاج محّمدابراهیم بن حاج محتشم اردکانی )د.١٣١5(�

١٠. شیخ بخش علی یزدی حائری )د.١٣٢٠(�

ف 
ّ
١١. میرزا فضل علی بن مولی عبدالکریم ایروانی تبریزی )د.١٣٣٠ و اندی(. وی مؤل

کتاب حدائق العارفین است.

١٢. شیخ علی بن علی رضا خوئی )د.١٣5٠(�

١٣. سّید انورحسین هندی )د.١٣5٠(�

١4. سّید علی اکبر بن سّید رضی رضوی قّمی )ز.١٣١٧(�
١5. حاج مولی علی تبریزی، نویسندۀ کتاب چاپ شدۀ وقائع األّیام�1

گروهی از دانشوران و ادیبان، این قصیده را تخمیس نموده اند؛ از جمله: شیخ ما، حّر 

کن شده و درگذشته در  ِف وسائل الّشیعه؛ و نواده اش شیخ عبدالغنِی عاملی، سا
ّ
عاملی، مؤل

بصره. سرآغاز تخمیس وی چنین است:
درد عشقی است که به خاطر آن، جام ناب غم را سر   می کشم و پلک دیدگانم باران ]اشک[ می بارند.

کنده از غم و اندوه بشنو: ›»ام عمرو« را در »لوی« منزلگاهی بهاری است.‹ پس حکایتی آ

ی خّطی است که ابیات نخست 
ّ
نیز در زمرۀ آن تخمیس کنندگان، شیخ حسن بن مجل

تخمیسش چنین است:
ندانیـد  باورنکردنـی  را  آن  بگسـلند،  پیونـد  ریسـمان  و  کننـد  هجـران  قصـد  همسـایگان  گـر   ا

و عجب ندانید!

کتاب الذریعه تألیِف شیخمان، رازی، نقل نموده ام. 1. برخی از این شرح ها را یافته ام و شماری از آن ها را از 
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گشـته، بی تابـی می کننـد و می نالنـد: »ام عمـرو را در  کـه تبـاه و بی گیـاه  چـه بسـیار چمنزارهـا 

ِلـوٰی منزلگاهـی بهـاری اسـت.«

گل هـای رنگارنـگ بوسـتان بـر  آن جـا، پیش تـر، سـرای انـس اهـل محّبـت ]و عشـق[ بـود و بـا 

خـود می بالیـد.

که ]حّتی[ پرندگان وحشـی از آن،  اینک به رغم آن پیشـینه، ]متروک و[ فراموش شـده اسـت 

وحشـت زده می گریزند.

همچنین سرور ما، سّید علی نقی نقوی هندی که شعر و شرح حالش در بخش شاعران 

غدیر در سدۀ چهاردهم خواهد آمد، این قصیده را تخمیس نموده که آغازش این گونه است:
پنهـان  داده،  جـای  خـود  در  را  انـدوه  شـکیبایی،  روی  از  سـینه]ام[  آیـا  می گویـم:[  خـود  ]بـا 

بازمی ایسـتد؟ ریـزش  از  اشـک هایم  و  می سـازد 

آن هنگام که محمل نشینان آهنگ سفر کنند که »ام عمرو را در لوی منزلگاهی بهاری است«.

]پیش تر[ ابرهای بهاری با آن سخن  گفتند ]و بر آن  باریدند[ و نسیم صبا نوازشش  کرد.

شـده اند  فرامـوش  کـه  می رونـد  مانـده ای  برجـای  آثـار  سـوی  بـه  محمل نشـینان[  کنـون   ]ا

و ]حّتی[ پرندگان وحشی از آن، وحشت زده می گریزند.

_ ادامۀ غدیرّیه های سّید ِحْمَیری: _

)١١(
گفـت: »تـا چنـد بـا شـعرت از پیشـینیان  بـا سـرزنش و نکوهـش و پرخـاش، بـه مـن روی آورد و 

]بـه زشـتی[ یـاد می کنـی؟

از شّر و بدی دست بدار!« بدو گفتم: »چنین مگو و مپندار که از بهترین کارها دست می کشم.

من حیدر را دوست می دارم و خیرخواه پیروان اویم و به هر که از او روی می گرداند، یورش برم.

کـه ]پیـش از همـه[ بـه خـدا ایمـان آورد و از روز ازل بـه انـدازۀ چشـم بر   کسـی را دوسـت مـی دارم 

هـم زدنـی به خـدا شـرک نورزید.

ع. همو که جان مصطفی، رسول خدا، گشت و درود و صلوات خدا بر او باد، به هنگام دعا و تضّر

کـه خداونـد هـر که را کسـا در برگرفت،  کـه در روز کسـا، پـس از پیامبـر، دومیـن بـود؛ روزی  همـو 

کیـزه سـاخت ]و آن را اعـالم نمود[.« پا
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کتـاب خـدا و عترتـم را میـان شـما بازنهـادم و هریـک از ایـن دو،  پیامبـر فرمـود: »پـس از خـود، 

گرانبهـا اسـت. بـس 

کتـاب خـدا و عترتـم(  کـه خواهـم رخـت بـر بنـدم، بـا ایـن و آن )=  کاش می دانسـتم آن گاه  ای 

کرد!« چگونـه رفتـار خواهیـد 

کوهـی  کـه حاجیـان از ]همـۀ سـرزمین ها و[ هـر دشـت و  پیامبـر از مّکـه بازمی گشـت، در حالـی 

بـا او همـراه بودنـد.

چـون بـه سـرزمین خـّم رسـید، جبرئیـل بـا دسـتور پیام رسـانی بـه حاجیـان، نـزد وی آمـد. پـس 

پیامبـر پیـاده گشـت.

شـتران  جهـاز  فـراز  بـر  پیامبـر  پـس  روبیدنـد.  وی  بـرای  را  سایه گسـتر  بـزرگ  درختـان  آن  زیـر 

بایسـتاد و علـی را نـزد خـود خوانـد و علـی نیـز نـزد او بـر فـراز جهـاز شـد.

کارهـا، باید به او  کـه در همۀ  و فرمـود: »ایـن علـی جانشـین مـن میان شـما اسـت و کسـی اسـت 

تکیه زد«.

کـه از انگشـت دیگـر جدا نبود، اشـاره نمـود، فرمود: »مـا دو نفر مانند  کـه بـا انگشـتی  و در حالـی 

این دو انگشـت هسـتیم ]و میان ما، هیچ فاصله و جدایی نیسـت[؛

که میان شـما برای علی جایگزینی نیسـت.« ک، جایگزینی مطلبید؛  برای علی پا

گردانـــد و آن را تـــا باالتریـــن جـــای ]ممکـــن[  کـــف دســـت او  کـــف دســـتش را بـــه ســـوی  ســـپس 

برافراشـــت.

گذارید و از لغزش در امان مانید! کنید و امر پیشوایی را به او وا گفت: »با وی بیعت  و 

آیـــا مـــن مـــوالی شـــما نیســـتم؟ پـــس ایـــن ]علـــی[ هـــم مـــوالی شـــما اســـت و خـــدای؟زع؟  بـــر ایـــن، 

گـــواه اســـت.

دشمنی  وی  با  که  آن  با  و  بدار  دوست  می دارد،  دوست  را  حیدر  که  آن  من!  پروردگار  ای 

گذار و یاری اش مرسان! که یاری علی را وامی نهد، به خود وا می کند، دشمنی ورز و آن 

ای گواه من! آن چه را که جبرئیل بر من فرود آورد، رساندم و ]حتی اندکی[ از آن روی برنتافتم.«

کردند و تهنیت  که دغل و نیرنگ به او را در دل داشـتند، بیعت  ]گروهی از[ آن جمع در حالی 

گفتند و اظهار شـادمانی نمودند. 

کـه از علـی خـرده می گیـرد و او را ناپسـند مـی دارد، بگـو: »از او چـه دیـده اسـت؟« و بـه آن  بـه آن 

گردانـده اسـت؟« کـه از وی روی می گردانـد، بگـو: »چـرا از او روی 
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)١٢(
به من بگویید به چه برهان روشن و آشکاری نیاز دارید تا علی را برتر شمارید؟

کننده ایستاد، گرد آمدگان، خطیب و اعالن  که در روز غدیر خّم، در جمع  پس از آن 

که از خود نساخته ]و فرمان خدا[ بود، فریاد زد؛ آن احمِد خیر و نیکی؛ و آشکارا سخنی را 

گفت: »خداوند میان آیات فروفرستاده اش به من خبر داد: و 

کمال بخشیده است. کمال نیافته، با ]والیت[ علی  که هنوز  دین استوارش را 

کند. که از غیر موال و ولّی حقیقی اش پیروی  و او موالی شما است. پس وای بر آن 

او شمشیر و زبان و دست من است و برای همیشه یاور من بوده و هست.

کار به شمار آید. او همتا و برگزیدۀ من است و کسی که دوست داشتنش در روز قیامت بهترین 

گاه[ از من جدا نگشته است. نور او، نور من؛ و نور من، نور او است و او به من پیوسته و ]هیچ 

کـه پیمـان جانشـینی او  کسـی  و او در میـان شـما جایگزیـن جایـگاه و مقـام مـن اسـت. وای بـر 

را دگرگـون سـازد.

کند و امرش را امتثال نماید. سخن او، سخن من است. پس هر که را دستور دهد، باید اطاعتش 

پس از من، آن گاه که مرگم فرارسد و هنگام رحیل شود، تنها موالی شما،

عموزاده و وصّی و برادر من و ]نخستین[ اجابت کنندۀ من میان پیشگامان ]در اسالم[ است.

گـروه ]بـه رغـم شـنیدن این توصیه ها[ جـام تلخ صبر  کـه دروازۀ دانـش مـن اسـت.« ]اّمـا[ آن  او 

زرد در آمیختـه بـا حنظل را به او نوشـاندند.

ح نقشـه ای ]شـیطانی و[ پیچیـده  در رویـش، چهـره تـرش کردنـد و ]در خفـا[ میـان خـود بـه طـر

علیه او پرداختند.

)١٣(
پرسـش  می گویـد،  آنچـه  دربـارۀ  انسـان  _ و  می کنـم  یـاد  سـوگند  نعمت هایـش  و  خداونـد  بـه 

رفتـار می کنـد. بـه عـدل و داد  کـه  ]بـر زمیـن[ اسـت  بـن  ابی طالـب، خلیفـۀ خـدا  می شـود _ ،علـّی  

او بـه احمـد ]پیامبـر خـدا[، همچـون نسـبت هـارون ]بـه موسـی[ اسـت؛ ولـی پیامبـر  نسـبت 

کـه  کـه دانشـی از سـوی خـدا نـزدش امانـت نهـاده شـده  گنـج َوری اسـت  نیسـت، بلکـه وصـّی و 

بـدان عمـل می کنـد.

کرد و به پا خاست؛ بهترین آفریدگان در روز درختان بزرگ سایه گستر، رو به مردم 
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که من موالی اویم، این ]علی[ موالی او است و او پناه شما است.« و فرمود: »هر 

لیکن آنان در برابر علی، ]مرد[ هدایت، هم داستان شدند تا او را یاری نکنند و یاری اش را وانهند.

)١4(
پیامبر در روز غدیر خّم کنار درختان بزرگ سایه گستر یا در برابرشان، به خطبه خوانی بایستاد.

کـه مـن مـوالی اویـم، پس ایـن ]علی[ هم موالی او اسـت. پـروردگارا؛ گواه باش!  و گفـت: »هـر 

و این سخن را چند بار تکرار فرمود.«

گفتنـد: »]سـخنت را[ شـنیدیم و همگـی فرمـان می بریـم.« و خیلـی زود زبانشـان را ]بـه  آنـان 

کار انداختنـد. اطاعـت لفظـی[ بـه  

که مانند آنان،  که پیشـاپیش ایشـان ]نیز[ سـالخورده ای بود  و بزرگانی از آنان نزد علی آمدند 

بـه حیـدر تهنیت می گفت.

او به علی گفت: »به به! چه کسی مانند تو است؟ موال و سرور مؤمنان گشتی. وه چه مقام واالیی!«

کـه حتـی[ اهـل خـرد هـم  شـگفتا! _ و روزگار را چـه شـگفتی ها اسـت! _ ]از شـگفتی ها ایـن اسـت 

گمراهـی می افتند. بـه 

کـه ]در آن روز[ بـا علـی بیعـت کردند، در حقیقت با خـدا بیعت کرده بودند. پس  همانـا مردانـی 

که روی برگرداندند؟ چه رأی تازه ای برای آنان پیدا شـد 

گواهـی  بـه  را  واقعـۀ غدیـر  مـردان شـاهد  از  در خطبـه اش،  علـی  کـه  آن گاه  بعـد[  ]و سـال ها 

ندادنـد؟ گواهـی  رو  چـه  از  خواسـت، 

گفـت: پیـر شـده ام تـا  گواهـی دهـد و وی  کـه  او ازهمـان سـالخورده ]ی  تهنیت گـو[ خواسـت 

کـه همانندهـای واقعـۀ غدیـر را بـه یـاد نمـی آورم! بـدان جـا 

گردد که دستار هم نتواند جای دچارشدگی اش  علی گفت: »دروغگو به مرضی )=پیسی( دچار 

را بپوشاند.«

ی در بیت هـای اخیـر بـه مطلبـی اشـاره دارد که در همین کتـاب )١66/١-١٨5 و ١٩١-١٩5( و

گواه خواهـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در َرْحَبـه به حدیث غدیـر، آن گاه که  گذشـت؛ یعنـی: حدیـث 

ی می سـتیزیدند؛ و رفتار انس بن ماِلـک در کتمان  کردن گواهی اش برای  در امـر خالفـت بـا و

امـام و اثرکـردن نفریـن امام؟ع؟ بر او.
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)١5(
کـه چـون نقـش خال کوبـی شـده سـخن نمی گویـد و حفره هـا و آثـاِر  ایـن ویرانـۀ برجای مانـده 

کیسـت؟ کتـاب، از آِن  همچـون خـّط و نقطـۀ ]نقش بسـته بـر[ 

کـه بـه آزار و نکوهـش مـن بـه خاطـر علـی، سـخت اهتمـام مـی ورزی و از آن خـودداری  ای آن 

نمی کنی، به هوش باش؛

کنون از شـنیدنش  که تو را بد و ناخوش آید. ا که دربارۀ علی از من سـخنی به تو خواهد رسـید 

]بگریز و[ پس رو؛ یا پیش آی ]و بشنو[!

گیـرد، بـه دسـت و زبـان  کـه بـر وی عیـب  کـه او را در برابـر هـر  علـی را نـزد مـن ]عهـدی[ اسـت 

یـاری رسـانم.

کنـد، مـرا در برابـرش یـاوری خواهـد یافـت که  هـرگاه دشـمن علـی، نـزد مـن قصـد عیبجویـی او 

]در حّجـت آوری و سـخن پـروری[ درمانـده نگـردد.

گـر خواهـی، مـرا از  علـی نـزد مـن محبوب تریـن مردمـان اسـت، به جـز محّمـد؟ص؟. حـال ا
کـن! گـذار یـا نکوهـش  نکوهشـت وا

گزارد و خدای یکتا را پرسـتید.  کـه نماز  علـی وصـّی مصطفـی و عمـوزادۀ او و اّولین کسـی اسـت 

پس ایـن را بدان!

گشت. که با او همۀ امور تاریک در دینمان روشن  علی است امام هدایتگری 

علی عهده دار حوض ]کوثر[ و آن بازدارنده ای است که هر جنایتکار را از پیرامون آن دور می سازد.

گـذار؛ و  گفته  هایـش بـه او ایـن اسـت: »ایـن را وا کـه از  خ[ اسـت  علـی قسـمت کنندۀ آتـش ]دوز

ک خود ساز! گیر و[ بنوش و خورا این را ]فرا

کـه بـه چنگـت آیـد، بگیر و به هر که از حزب ]و شـیعیان[  و دسـت و پـای هرکـس از دشـمنانم را 

که در این صورت، سـتم می کنی.« من اسـت، نزدیک مشـو 

کرامـت بـر وی می پوشـاند   بی گمـان، فـردا]ی قیامـت[ علـی را پـروردگارش فراخوانـده، جامـۀ 

گرداند. و همچون یاری بزرگوار ]به خود[ نزدیکش 

کار ناخشـنود خواهی شـد و تظاهر  کـه خـدا علـی را بـه خـود نزدیک می گرداند، از این  گـر روزی  ا

کنون ناخشـنود باش! بـه خشـنودی از آن می کنـی، پـس از هم ا

کنـار  کـه ]در روز حشـر[ او را همـراه بـا مصطفـای هدایتگـر و آن پیامبـر بـا عظمـت، ایسـتاده  چـرا 

حـوض ]کوثـر[ خواهـی یافت.
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که در زندگانی دنیا دوسـتار و پیروشـان بودند، به سـوی آسـایش و سایه سـار  کسـانی را  آن دو، 

گسـترده و پوشـیده بهشـت عبور می دهند.

علی پیشوا و امیر مؤمنان است و حّقش از سوی خداوند بر هر مسلمانی ثابت و مقّرر گشته است؛

کـرده و او را در هـر فـیء و غنیمتـی ]کـه بـه او  زیـرا رسـول خدا بـه حـّق او وصّیـت و سـفارش 

اسـت. نمـوده  شـریک  داشـت[  اختصـاص 

که برایش جز مریم بتول، همتا و نظیری نیست. و همسر او بانوی صّدیقه ای است 

او نزد مصطفی، همچون هارون بن عمران بود نزد موسای برگزیدۀ هم سخن خدا.

و روزی در غدیر خّم، والیتش را بر هر نیک مردی، چه عرب و چه عجم، واجب و مقّرر فرمود؛

گرفته، آشـکارا و بدون  که دسـت راسـتش را  نزد درختان بزرگ سایه گسـتر غدیر خّم، در حالی 

هیـچ ابهامی نامـش را فریاد می زد.

کنـار  کـه اشـتران تنـدرو و نیرومنـد، ]حاجیـان[ ژولیده مـوی رابـا شـوق بـه  سـوگند بـه خدایـی 

می برنـد؛ خانـه اش 

کـه در روز درختان بزرگ سایه گسـتر غدیر،  و سـواران را از هـر سـرزمین بـدان جـا می رسـانند، هـر 

گمراه شـد. تسـلیم ]فرمان حّق[ نگشـت، 

که از دستاویزهای  کرد، امور خویش و میراث دانشی را  که او را به والیت نصب  پیامبر آن روز 

محکم دین اسـت، به او سپرد.

حافـظ مرزبانـی )أخبـار السـّید الِحْمَیـری ]ص١٧٢ و ١٧٣[( گویـد: »سـّید ِحْمَیـری ایـن قصیده 

را نـزد عبـداهّلل بـن ابـاض، رهبـر اباضیـه، فرسـتاد؛ و آن، هنگامـی بود که به وی خبـر داده بودند 

عبـداهّلل، علـی؟ع؟ را نکوهـش می کنـد و سـّید را تهدیـد می نمایـد کـه نـزد منصـور او را چنـان 

عیب گوید که قتلش را سـبب گردد. چون این قصیده به ابن اباض رسـید، بسـیار خشـمگین 

گشـت و در میـان یارانـش بانـگ و فغـان بـرآورد و نـزد فقیهـان و قاریـان از سـّید بد گفـت. سـپس 

همـه گرد آمدنـد و بـه سـوی منصـور کـه در کنـار دجلـۀ بصـره به سـر می ُبرد، رفتنـد و ماجـرای 

سـّید را گـزارش نمودنـد. منصـور آنـان و سـّید را فراخوانـد و از ایشـان در بـارۀ اّدعایشـان سـؤال 

کرد. آنان گفتند: ›سـّید پیشـینیان را دشـنام می گوید و به رجعت عقیده دارد و تو وخاندانت 

را شایسـتۀ امامـت نمی دانـد.‹ منصـور بـه آنـان گفـت: ›مـرا واگذاریـد و بـه آن چـه خـود در نظـر 
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داریـد، بپردازیـد.‹ سـپس بـه سـّید روی نمـود و گفـت: ›در بـارۀ آن چـه می گوینـد، چـه سـخنی 

داری؟‹ گفـت: ›مـن بـه کسـی دشـنام نمی دهـم؛ بلکـه بـرای اصحـاب رسـول خدا؟ص؟ طلـب 

و عثمـان و طلحـه و زبیـر طلـب  بـرای علـی  »تـا  بگـو:  ابن ابـاض  بـه  اکنـون  رحمـت می کنـم. 

رحمـت کنـد!«‹ منصـور بـه ابن ابـاض گفـت: ›بـرای اینـان رحمـت بخـواه!‹ وی قـدری بـه خـود 

پیچید _ در انجام این کار سسـتی نمود _ و منصور چوبدسـتی را که پیش رویش بود، به سـوی او 

پرتـاب کـرد و فرمـان داد تـا وی را بـه زنـدان افکنند؛ و او در زندان بُمرد. نیز دسـتور داد تا همراهان او 

را تازیانه زنند. و هم فرمان داد تا پنج هزار درهم به سّید بدهند.«

)١6(
که به مصطفی از این بهترین اّمت ها چه ها رسید! ای قوم من! مرا فریاد رسید؛ 

ــزرگ و سایه گســتِر نظــم یافتــه  ــان ب ــان درخت ــر خــّم می ــارۀ همتایــش در روز غدی آن چــه را درب

کردنــد. گفتــه بــود، انــکار 

گفت:[ »ای مردم! هرکس من ولّی اویم و از دیر باز حّق مرا بر خود ثابت می داند، ]آن روز 

علی هم موالی او است، یعنی موالی هر که من موالی اویم. و این، حکم قطعی الهی است.«

آیـا حکـم پیامبـر میـان اّمـت، نافـذ نیسـت ]و نبایـد اطاع شـود[؟ از رفتارشـان در شـگفتم؛ چنان 

که در دل آتشـی شـعله ور می سـازد.

)١٧(
بدون شـک، وصّیت و خالفت از آِن نیکوتریِن آفریدگان اسـت، ]از میان همه[ چه نسـل سـام 

و چه نسـل حام.

که از سوی خدای رحمان با قاطعّیت سخن می گفت، محّمد؟ص؟ در غدیر خّم در حالی 

و بـه علـی اشـاره می کـرد، همچـون اشـارۀ کسـی که به سـخنان دیگـران بی توّجه اسـت، چنین 

فریـاد برآورد:

کـه هرکـس مـن مـوالی اویـم، ایـن بـرادر مـن ]علـی[ نیز مـوالی او اسـت. پس این سـخنم  »هـال 

گیرید!« گـوش  را بـه 

کـه دسـتانش از انبوهـی جمعّیـت آسـیب دیـده بـود، پیشـاپیش  آن شـیخ )= ابوبکـر( در حالـی 

کـرد؛ دیگـران، دسـت بـه سـوی علـی دراز 
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کـه نـدا سـر مـی داد: »تـو مـوالی مـن و همـۀ آفریدگانـی! پـس چـرا ]پـس از پیامبـر[ از  در حالـی 

کـرد؛ مـوالی آفریـدگان سرکشـی 

که ردا و ُبرده و آهِن لگام َمرکب پیامبر را ارث ُبرد.« آن روز 

)١٨(
بـر خانـدان رسـول  کننـد،  آواز  بـا صدایـی یکنواخـت  کبوتـران  کـه  تـا آن گاه   بـرای همیشـه و 

و نزدیکانش سالم باد!

مگر آنان ستارگان آسمان نیستند و نیز نشانه های بزرگی و عّزتی که دستیابی به آن ممکن نیست؟

ای آن که در ]وادی[ گمراهی سرگردانی! ]بدان که[ پیشوا و امام، امیرالمؤمنین است.

رسول خدا در  روز غدیر خّم در حالی که مردمان حضور داشتند، او را ]به جایگاه بلند امامت[ برکشید.

همۀ این قصیده در شرح حال سّید خواهد آمد.

گفـت:  کـه  کرده انـد  کسـی حکایـت  گویـد: »از  ابن معتـز )طبقـات الّشـعراء: ص٨ ]ص٣6[( 

ی  کـرده بـود. بـه و گـران بـر دوش داشـت و آن بـار، زار و ناتوانـش  کـه بـاری  ›باربـری را دیـدم 

اسـت.”‹« سـّید  میمّیـۀ  گفت:“قصیده هـای  چیسـت؟”  گفتم:“ایـن 

)١٩(
کـه جبرئیـل ]از سـوی خـدا[ نـزدش آمـد و بـه ابـالغ علنـی  جانـم فـدای رسـول خدا بـاد؛ روزی 

داد؛ فرمانـش  ]والیـت[ 

بـرای  پیامبـر  پـس  نرسـانده ای«.  پیامـی  گویـی هیـچ  نرسـانی،  را  پیـام  ایـن  گـر  »ا گفـت:[  ]و 

پـا خاسـت؛ بـه  را می پرسـتد،  او  کـه  امتثـال فرمـان آن 

ودر روز غدیر، رو    در  رو، به مردم گفت: »موال و سرپرست شما کیست؟« آنان گفتند: »تو موالی مایی؛

و تو پیامبر خدایی؛ و ما گواهیم که ]صادقانه[ خیرخواهی کردی و ]دین خدا[ را نیک روشن ساختی.«

]پیامبـر فرمـود:[ »ایـن ]علـی[ پـس از مـن، ولـّی و سرپرسـت شـما اسـت و مـن بـه اعـالم ایـن 

فرمـان قطعـی خداونـد، مأمـور شـده ام. پـس شـما نیـز یـاوران و حـزب او باشـید!

این علی نیکوکارترین و داناترینتان و نخستین کسی از شما است که به خدا ایمان آورده است؛

و او را نزد من، قرب و منزلتی است همانند آن منزلتی را که هارون، نزد موسی  بن  عمران داشت«.

)330(
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)٢٠(
کـه مـردم در به شـتاب راندن شـتران، آنان را به رنـج و محنت می افکندند،  چاشـتگاه درحالـی 

جبرئیـل نـزد پیامبـر آمـد و گفـت: »]سـفر را ادامه مـده و[ در همین جا بمان!

و پیـام را برسـان؛ و گرنـه گویـی هیـچ پیامـی را ابـالغ نکـرده ای.« پـس پیامبـر بار افکنـد و مردم 

گرفتند، نیـز درآن جـا بـار نهادند و جـای 

کهن. پس پیامبر بر فراز جهاز شتران برآمد و فریاد برآورد؛ در غدیر ]خم[ نزد درختان 

کـــه مـــن مـــوالی اویـــم، پـــس از مـــن، علـــی مـــوالی او اســـت. پـــس گفـــت: »هـــال هرکـــس از شـــما  و 

گردن نهید!« ]به این حق[ 

کـه  گفـت: _ و چـه بسـیار تیـره بختانـی  ]در ایـن هنـگام[ تیـره بختـی از آنـان بـه همنشـینش 

گمـراه سـازند! _ دیگـران را بلغزاننـد و 

کــه ]از ســوی خــدا[ بــدو عطــا نشــده، زینــت  »بــا بازوانــش علــی را برمی فــرازد و او را بــه مقامــی 

می بخشــد!«

گویی در قلب این گوینده، اعتمادی به پیامبر نیست. شگفتا! پس چگونه و از کجا ایمان می آورد؟

)٢١(
کـس جـز علـی  کـردم و دوسـتی و محّبتـم را بـه هیـچ  عشـق نابـم را پیشـکش وصـّی ]پیامبـر[ 

بخشـید. نخواهـم 

گفتم. پیامبر _ بر او درود باد! _ مرا به دوستی او فراخواند و من نیز پیامبر را پاسخ 

گشتم. گشتم و به خاطر او دشمنی ورزیدم و دوستارش را دوست  والیتش را پذیرا 

کـرد و صدایـی بلنـد را بـه همـگان  کـه غدیـر قـرار دارد، توقـف  ]پیامبـر[ در سـرزمین خـم آن جـا 

گفـت: شـنواند و 

»هال چون من درگذرم، این ]علی[ موالی شما است!« و این را به عرب و عجم، نیک فهماند.

)٢٢(
گـر حرمـت پیامبـر را نـگاه  بـه روز خـم، پیامبـر همـۀ مـردم را بـه ]والیـت[ علـی سـفارش نمـود؛ ا

گـردن می نهادنـد[. می داشـتند ]بایـد بـه سـفارش او 

گـــوش فرادهیـــد: آیـــا مـــن  آنـــان را نـــداد داد: »ای بنـــدگان خـــدا! پیـــش آییـــد و بـــه ســـخنم 

مـــوالی شـــما نیســـتم؟«

)331(
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پاسـخ دادنـد: آری؛ »تـو مـوالی مایـی و از مـا بـه خودمـان سـزاوارتری.« پـس ]در ایـن هنـگام[ 

علـی را نیـز ]در والیـت[ بـه خـود پیونـد داد.

که زنده بود، رساند: گفت و صدایش را به هر  با صدای رسا به آنان 

که من موالی اویم، ابوالحسن را نیز موالی او قرار دادم.« »هر 

کنـــد؛ و بـــا دوســـتار و پیـــرو او  کـــه بـــا وی دشـــمنی ورزد، دشـــمنی  کـــس از شـــما  خداونـــد بـــا آن 

مهربـــان باشـــد!

)٢٣(
محّمد؟ص؟ در غدیر خّم به پا خاست و آشکارا با صدایی بلند فریاد برآورد؛

کـه از عـرب و عجـم نـزدش آمده بودنـد و پیرامون آن درخت بزرگ سایه گسـترش گرد  بـه آنـان 

آمـده و حلقـه زده بودند، ]فرمود:[

»هال هر که من موالی اویم، این ]علی[ هم موالی او است. و پیامبر با او بسیار مهربان بود.

کنـد، دشـمنی ورز! و ای پـروردگارم! دوسـتار او را دوسـت  کـه بـا علـی دشـمنی  بارخدایـا! بـا آن 

باش!« ]أعیان الشیعه: 430/3[

شاعر

کـه  اسـت  ِحْمَیـری  وداع  بـن  یزیـد  بـن  بـن محّمـد  اسـماعیل  ابوعامـر،  و  ابوهاشـم  ی  و

اسـت. بـوده  سـّید  لقبـش 

نسب سّید ِحْمَیری
ابوالفـرج اصفهانـی ]األغانـی: ٢4٨/٧[ و بسـیاری از تاریخ نویسـان او را نـوادۀ یزیـد بـن ربیعۀ 

یـاد  کـه ز کسـی اسـت  غ ِحْمَیـری، شـاعر پـرآوازه، خوانده انـد. ایـن فـرد همـان  غ یـا ابن مفـِرّ  مفـِرّ

و پسـرانش را هجو نمود و از آل حرب بیرونشـان دانسـت و عبیداهّلل بن زیاد به همین سـبب وی 

را به زندان افکند و شـکنجه اش نمود؛ سـپس معاویه رهایش سـاخت. اّما مرزبانی نسـب سید 

را بـه یزیـد بـن وداع رسـانده و در کتـاب أخبـار الِحْمَیـری ]ص١5١[ گفتـه اسـت: »مـادرش از حـّدان1 

کـه پـدرش، حـّدان  کـه آن را بنی حـّدان می گفتنـد؛ و بـه نـام قبیلـه ای خوانـده شـد  کهـن بصـره بـود  ه هـای 
ّ
1. حـّدان از محل

بـن شـمس بـن عمـرو بـن ازد بود.
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ی ازدواج نمـود. مـادر ایـن زن، دختـر  کـه پـدرش چـون در میـان آنـان سـکونت یافـت، بـا و بـود 

غ فرزنِد پسـر نداشـت. پس  غ ِحْمَیری، شـاعر معروف، بود. یزید بن مفِرّ یزیـد بـن ربیعـة بـن مفـِرّ

ی  غ نسـبت داده، زیرا و اصمعـی دچـار اشـتباه شـده کـه سـّید را از سـوی پـدر بـه یزیـد بـن مفـِرّ

جّد مادرِی سّید بوده است.«

مرزبانی در معجم الّشعراء این ابیات را از او دانسته است:
گر نسب مرا خواهی، مردی از »ِحْمَیر«م. نیای من »َرعین« و دایی هایم »ذو َیَزن«ها هستند. ا
سپس آن وال و پیوندی که در روز قیامت با آن امید نجات دارم، با امام هدایتگر، ابوالحسن است.1

کنیـۀ او ابوهاشـم بـود و شـیخ الّطائفـه ]رجـال الطوسـی: ص١4٨[ او را ابوعامـر خوانده اسـت. 

از دوران کودکـی، سـّید لقـب داشـت. ابوعمـرو کّشـی )الّرجـال: ص١٨6 ]5٧٣/٢[( گویـد: »روایت 

شـده اسـت کـه امـام صـادق؟ع؟ سـّید بن محّمـد ِحْمَیری را دیـدار نمود و به او فرمـود: ›مادرت 

تـو را سـّید نامیـد؛ و تـو بدیـن سـروری توفیـق یافتی؛ و سـّیِد شـاعرانی.‹ سـپس سـّید در این باره 

چنین سرود:
کـه یـک بـار بـه  از سـخن گوینـده ای بسـیار دانشـور و باهـوش و از ژرف نگـران، در شـگفت شـدم 

گفت: مـن 

کـه تـو در ایـن عرصـه،  کردنـد؛ چـرا  »قومـت تـو را »سـّید« نامیدنـد و بـه حـّق و راسـتی چنیـن 

موّفـق و سـّید شـاعران هسـتی.

آن گاه که مدح و ستایشت را به آل  محّمد؟ص؟ اختصاص می دهی، با هیچ شاعری برابر نیستی؛
کـه مـدح  کـه پادشـاهان ثروتمنـد را بـه خاطـر بخشش شـان می سـتایند، حـال آن  شـاعران 

آل محّمـد؟ص؟ از سـوی تـو، بی هیـچ ]چشم داشـت بـه[ بخشـش و عطـا اسـت.
پاداشی  به  پاس محّبتشان  به  در آیی،  آنان  بر  قیامت[  ]در  که چون  باد؛  بشارت  را  تو  پس 

که تمام دنیا با آن برابری نکند، یعنی جرعه ای از حوض ]کوثر[ احمد؟ص؟.« دست می یابی، 

پدر و مادر سّید و ماجرای وی با ایشان

کـرده  ابوالفـرج )األغانـی: ٢٣٠/٧ ]٢4٩/٧[( بـا ذکـر سـند از سـلیمان بـن ابی شـیخ روایـت 

که همراه با حکایتی خواهد آمد. 1. این دو بیت در شمار ابیاتی است از او 

232/2
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کـه پـدر و مـادر سـّید دارای مذهب اباضـی1 بودند و خانۀ آنـان در باالخانۀ بنی َضّبه در  اسـت 

کـه در ایـن باالخانـه، بـه امیرالمؤمنیـن دشـنام  بصـره بـود. سـّید می گفـت: »دیرگاهـی اسـت 

ی در بـارۀ چگونگی شـیعه شـدنش پرسـیدند، گفـت: »رحمْت مرا  کـه از و می دهنـد.« آن گاه 

کـه چـون پـدر و مـادرش بـه مذهـب او  در خـود فروبـرد، فروبردنـی!« از سـّید روایـت شـده اسـت 

ی برآمدنـد. سـید نـزد عقبة بن سـلم هنائـی رفـت و او را از این ماجرا  پـی بردنـد، در پـی قتـل و

کـه پـدر  ی بخشـید و در آن خانـه بـود تـا آن گاه  گاه نمـود. عقبـه او را پنـاه داد و خانـه ای بـه و  آ

و مادرش بمردند و او از ایشان ارث برد.

ــا ذکــر ســند از اســماعیل بــن ســاحر،  ــری ]ص١5٣[( ب حافــظ مرزبانــی )أخبــار الســّید الِحْمَی

گــزارش نمــوده اســت: »در خانــۀ ســّید، بــا او صبحانــه می خــوردم.  روایت کننــدۀ شــعر ســّید، 

کــه در ایــن خانــه بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دشــنام  گفــت: ›بــه خــدا ســوگند! دیرگاهــی بــود  بــه مــن 

گفــت: ›پــدر و  کــس چنیــن می کــرد؟‹  گفتــم: ›چــه  می گفتنــد و او را لعــن می نمودنــد.‹ 

گفــت: ›رحمــْت مــرا در  گفتــم: ›پــس تــو چگونــه شــیعه شــدی؟‹  کــه اباضــی بودنــد.‹  مــادرم 

خود فروبرد و رهایی ام بخشید.‹«

کــه راســتگوتریِن  نیــز مرزبانــی ]اخبــار الّســید الِحْمَیــری: ص١54[ از حــردان حّفــار، از پــدرش 

مــردم بــوده، روایــت نمــوده اســت: »ســّید بــه مــن شــکایت آورد: ›مــادرم شــبانگاهان مــرا بیــدار 

کــه تــو بــر ایــن مذهــب بمیــری و در آتــش درآیــی! پیوســته  می کنــد و می گوید:“مــن بیــم دارم 

ــا ایــن  ــا مــادرم ]ب ــه آخــرت!” همان ــه دنیــا دارد و ن شــیفتۀ علــی و فرزنــدان او هســتی؛ و ایــن ن

ی نرفتــم  گــوار ســاخت و مــن دیگــر نــزد و  ســخن[، خــوردن و آشــامیدن را بــر مــن تلــخ و نا

که برخی از ابیات آن چنین است: و قصیده ای سرودم 
گریـزی از  کـه هیـچ مؤمنـی از مردمـان را در دوسـتی و والیـت،  بـه سـوی خاندانـی ]رو می کنـم[ 

آنان نیسـت.

1. اباضیـه یـاران عبـداهّلل بـن ابـاض بودنـد کـه در روزگار مروان بن محّمد شـورش نمود. ایشـان گروهـی از َحروریه ]= خوارج[ 
کافـر اسـت؛ و علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و بیش تـر  کنـد،  کـه بـا ایشـان مخالفـت  کـه مّدعـی بودنـد هـر  بـه شـمار می رفتنـد 

کافـر می شـمردند. صحابـه را 
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کردنـد و نیـز بانـوی  کـه مـرا در عشـق و محّبـت آنـان سـرزنش  و چـه بسـیار دوسـت و بـرادری 

کـه شـبانگاهان بـه پـا خاسـته، مـرا بـرای محّبـت آنـان نکوهـش می کـرد؛ مالمتگـری 

گمراهـی مـرا سـرزنش می کـرد  گفتـارش راه راسـت را نمی پیمـود و از سـر   ]و[ می گفـت: _ و در 

و آفِت خوِی زنان، نکوهش و مالمت بسیار است _

»از همسـایگان و دوسـتاران و خویشـاوندانی که چون خوانده می شـوی و نسـَبت یاد می شـود، 

از ایشـانی، جدا شدی؛

کـه بـه  کسـی هسـتی  و میـان آنـان چـون غریـب و انسـانی دور؛ و در دوری جسـتن از تـو، ماننـد 

گـری دچار اسـت. بیمـاری 

تـو ایشـان را در دینشـان عیـب می گیـری و آنـان ]نیـز[ از تـو بـه خاطـر آن چـه بـدان بـاور داری، 

بیش تـر خـرده می گیرنـد و عیـب می کننـد.«

کـن! هرگـز مدح و ستایشـی برای غیر آل محّمد؟ص؟ نخواهم نگاشـت  گفتـم: »رهایـم  بـه او 
گزارند. کـه سـواران به سـوی خانۀ خـدا حج  ]تـا همیشـۀ روزگار و[ تـا آن گاه 

کـه دوسـتی آنـان مایۀ تقـّرب من به  آیـا مـرا از دوسـتی آل محّمـد؟ص؟ بازمـی داری؛ حـال آن 
خدا اسـت؟

دوستی ایشان همانند نماز است؛ و پس از نماز، واجب ترین عمل، بر مردم است.1‹«

از محّمد بن  از محّمد بن عبیداهّلل بصری،  الِحْمَیری: ص١54[  السّید  ]أخبار  نیز مرزبانی 

ئی، از عّباسه دختر سّید، از پدرش روایت نموده است: »آن هنگام که کودک بودم،  زکرّیا عال

ایشان  نزد  از  می دارند.  روا  بی حرمتی  امیرالمؤمنین؟ع؟  حّق  در  مادرم  و  پدر  که  می شنیدم 

در  می دادم.  ترجیح  آنان  نزد  بازگشت  بر  را  این  و  می کشیدم  گرسنگی  و  می آمدم  بیرون 

گرسنه شب را به روز می آوردم، زیرا دوست داشتم از آنان دور باشم و به آن دو  مسجدها، 

گرسنگی مرا از پای درمی آورد و بازمی گشتم و چیزی می خوردم  یدم. سرانجام   کینه می ورز

کردم، به  و دوباره بیرون می رفتم. چون اندکی بزرگ شدم و عاقل گشتم و شعر سرودن را آغاز 

کوچک تر است. پس  بر من  از حّق شما  که  را بر شما حّقی است  گفتم: ›من  پدر و مادرم 

کار مرا  آن گاه که نزد شما حضور دارم، از بدگویی در بارۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ بپرهیزید؛ زیرا این 

گفته شود: »پیش از نماز ... «.  که  1. در برخی نسخه ها چنین آمده: »از برخی نمازها واجب تر است« و حق این است 
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گردم‹ اّما آن دو  یارویی با شما، عاّقتان  که به سبب رو ناآرام می سازد. من دوست نمی دارم 

گمراهی شان ادامه دادند و من از آنان جدا شدم و در شعری برایشان چنین نوشتم: به 
ای محّمد!1 از خدای شکافندۀ صبح بترس و تباهی و فساد دینت را با اصالح آن، از میان بردار!

کامیابی داری؟ آیا همتا و وصّی محّمد؟ص؟ را ناسزا می گویی و با این عمل، امید رستگاری و 

گیرنـــدۀ جان هـــا را بـــه تـــو  گشـــته و ]بـــه جـــای آن[ عـــذاب الهـــی و  هیهـــات! ایـــن دو از تـــو دور 

نزدیـــک ســـاخته اند.

به روز غدیر، پیامبر با بهترین وصیت و با روشن ترین بیان دربارۀ علی وصّیت فرمود.

_ در غدیرّیه هـای سـّید، تـا پایـان ایـن ابیـات یـاد شـده اسـت. _ آنـان مـرا بـه قتـل تهدیـد 

کردنـد. پـس نـزد امیـر عقبـة بـن سـلم رفتـم و ماجرایـم را بـرای او بازگفتـم. بـه مـن گفـت: ›بـه آن 

دو نزدیـک نشـو!‹ سـپس خانـه ای برایـم آمـاده نمـود و دسـتور داد تـا آن چـه نیـاز دارم، برایـم 

کـه بیـش از هزینـۀ زندگـی ام بـود.« کننـد؛ و مسـتمّری ای بـرای مـن تعییـن نمـود  فراهـم 

ی بــه  گویــد: »پــدر و مــادر و همچنیــن ]حافــظ مرزبانــی )أخبــار الســّید الِحْمَیــری: ص١٧6([ 

ی را دشــنام می دهنــد.  کــه پــس از نمــاز صبــح، و یدنــد و او شــنید  علــی؟ع؟ دشــمنی می ورز

پــس چنیــن ســرود:

خ بسوزاند! کند و آنان را به عذاب دوز خداوند پدر و مادرم، هر دو را لعنت 

دروازۀ  و  پیامبـر  وصـّی  لعـن  بـه  را  خـود  می گزاردنـد،  فجـر  نمـاز  کـه  گونـه  همـان  بامـدادان، 

کردنـد. ُملـزم  ]او[  دانش هـای 

کـه در حـال احـرام، َحطیـم  کسـی را  گام زده و بهتریـن  کـه بـر زمیـن   آنـان بهتریـن انسـانی را 

کردند. کرده است، لعن  کعبه[ را طواف   =[

کافر شـدند؛ گفتند،  کیزه خوی معصوم ناسـزا  که به خاندان پیامبر خدا و نسـل آن پا آن گاه 

گـر او نباشـد، زمیـن ماننـد  کـه زمیـن بـه وجـود او ثابـت و اسـتوار اسـت و ا و نیـز وصـّی پیامبـر 

کـی سسـت متالشـی شـود. خا

همچنینند خاندان وصّی، صاحبان دانش و فهم، و هدایتگران به سوی راه راست و استوار.

1. مخاطب، محّمد بن یزید، پدر شاعر، است.)م.(
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گاه ستمگری ستمگران. و جانشینان خدا میان خلق در عدالت گستری و دادگری، به 

درود خداوند، پیاپی همراه با خوشامد و سالم، بر آنان باد!«

کرده است. گزارش  کر )الفوات الوفیات: ١٩/١ ]١٨٨/١[(  این را ابن شا

مقام بزرگ سّید؛ و نویسندگان در بارۀ زندگی وی

شـیعیان پیوسـته هـر کـس را کـه در هـواداری از امامـان اهل بیـت بسـیار کوشـیده، گرامـی 

 داشـته و او را در جایگاهی واال بر نشـانده و بزرگش شـمرده اند، همان اندازه که خدای سـبحان 

و پیامبـرش چنیـن کسـی را بـر جایـگاه بزرگـی می نشـانند. افـزون بـر ایـن، ایشـان بـه طـور ویـژه 

می دیـده و می شـنیده اند کـه پیشـوایان حـق _ صلـوات اهلل علیهـم _ سـّید را گرامـی شـمرده، او را بـه 

خـود نزدیـک سـاخته و تقّربـش می بخشـیدند و از کوشـش سـتودنی اش در فـراز بخشـیدن نـاِم 

آنـان و دفـاع از ایشـان و ترویـج فضیلت هایشـان و آشـکار سـاختن هـواداری از آنـان، قدردانـی 

پاداشـی  طـال،  گردن آویـز  همچـون  شـعرهای  آن  ازای  بـه  وی  حـال،  ایـن  بـا  می نمودنـد. 

نمی پذیرفـت؛ زیـرا هـدف وی از آن جلوه گری هـا چیـزی جـز تقـّرب جسـتن به خدای سـبحان 

و پرداختـن پـاداش رسـالت و پیونـد بـا آشـکارکنندۀ آن؟ص؟ نبـود. او در ایـن راه بـا پـدر و مـادر 

خویـش کـه ناصبـی و از خـوارج بودنـد، دشـمنی می نمـود. پـس وی معجـزۀ روزگار خـود بـود کـه 

بـا وجـود چنـان رویشـگاه ناپاکـی، جامـۀ آن نیکی هـا را بـر تـن پوشـیده و در آن جلـوۀ پاکیـزه، 

جلوه گـری نمـوده اسـت. بدیـن سـان، در آن روزگار و روزگاران بعـد، هیـچ شـیعه ای نبـوده کـه 

بزرگ داشتِن سّید و فروتنی در برابر بزرگِی او را وظیفۀ دینی خود نداند.

ابن عبدَرّبه )الِعقد الفرید: ٢٨٩/٢ ]١44/4[( گوید: »سّید ِحْمَیری سرآمِد شیعیان بود و آنان به 

جهت بزرگداشت فراوان وی، در مسجد کوفه، جایگاهی ویژه برایش برنهاده بودند.«

کــه خواهــد آمــد، جعفــر بــن َعّفــان طائــی بــه ســّید می گویــد:  در حدیــث شــیخ الّطائفــه 

ــو ســروری و مــا دنباله هاییــم.« »ای ابوهاشــم! ت

ایـن، کاری نوپدیـد از شـیعیان نبـود؛ زیـرا پیشـتر، امـام صـادق؟ع؟ وی را بـه خویش نزدیک 
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کرامتی جاودانه برای سّید است  نمود و نشانه های امامت خود را به وی نشان داد _ و این مایۀ 

که تاریخ آن را برایش پاس داشـته اسـت _ ؛ همچون: ماجرای تبدیل شـراب به شـیر، و داسـتان 

قبـر، و بازشـدن زبـان سـّید در بیمـاری اش، و جـز آن هـا. نیز در حدیث مسـتفیض1، آمده که امام 

کـرد.  قدردانـی  را  کوشـش هایش  و  نمـود  دعـا  را  او  و  خواسـت  رحمـت  وی  بـرای  صـادق؟ع؟ 

همچنین به شـیعیان رسـیده اسـت که آن امام به کسـانی که سـّید را سـرزنش می کردند، فرمود: 

کـه اهل بهشـت اسـت. نیز  گـردد.«؛ و او را خبـرداد  گـر او را گامـی بلغـزد، گامـی دیگـر اسـتوار  »ا

ید؛  ی برایش خوانده شـود و به آن عنایت و اهتمام می ورز که شـعر و  آن امام؟ع؟ می خواسـت 

و فضیل رّسان و ابوهارون مکفوف و خوِد سّید، آن اشعار را بر ایشان برمی خواندند.

کـرده اسـت: »نـزد ابوعبـداهّلل  ابوالفـرج، از علـی بـن اسـماعیل تمیمـی، از پـدرش روایـت 

کـه دربـان امـام، بـرای سـّید از ایشـان اجازۀ ورود خواسـت و ایشـان  جعفـر بـن محّمـد؟ع؟ بـودم 

ی را بـه حضـورش آورنـد. سـپس خانـوادۀ خـود را پشـت پـرده نشـاند. سـّید  کـه و دسـتور داد 

درون آمـد و سـالم داد و نشسـت. امـام از او خواسـت تـا شـعر بخوانـد و او چنیـن خوانـد:
کش بگو: کن و به استخوان های پا گذر  بر تربت حسین 

»ای استخوان ها]ی پاک[! هماره از ابر پرباِر ریزنده]ی رحمت الهی[ سیراب و شاداب باشید.«

کش! که بر مزارش بگذری، نگاه داشتن مرکَبت را در آن جا به درازا  آن گاه 

کیزه، اشک بریز! ک و پا ک و مادر پا ک و فرزند پدر پا و بر آن وجود پا
که تنها فرزندش را روزی مرگ فرارسیده  است!2 گریۀ مادری بس زار و ناالن  همچون 

گریه از  پـس دیـدم اشـک از گونه هـای جعفـر بن محّمد سـرازیر گشـت و صدای شـیون و 

کـرد.  کـه بـه او فرمـان داد از شـعر خوانـدن بازایسـتد و او چنیـن  خانـۀ او برخاسـت؛ تـا آن گاه 

گفـت: ›وای از مـن بـر ایـن مـرد  چـون بازآمـدم، ایـن ماجـرا را بـرای پـدر خویـش بیـان نمـودم. 

که چنین سروده است: کیسانی، فالن کارۀ فرزند فالن کاره، 
کش!‹ که بر مزارش بگذری، نگاه داشتن مرکَبت را در آن جا به درازا  آن گاه 

که راویانش در هر طبقه، بیش از دو یا سه تن باشند؛ ولی به حّد تواتر نرسیده باشد. )م.( 1� و آن، خبری است 

2. از این قصیده بیست وسه بیت در دست است.
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گفتـم: ›ای پـدر! پـس بایـد چـه می کـرد؟‹ گفـت: ›آیا گلوی خویـش را نمی ُبـرد و یا خودش 

گردد!‹« )األغانی: ٢4٠/٧ ]٢6٠/٧[( را نمی ُکشـد؟! مادرش سـوگوار وی 

ایــن قصیــده را ابوهــارون مکفــوف نــزد امــام صــادق؟ع؟ برخوانــد. شــیخ مــا، ابن قولویــه، 

)الکامــل: ص104-106 بــاب33( از ابوهــارون روایــت نمــوده اســت: »امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: ›ای 

گریســت.  ــدم و  ــم شــعری بخــوان!‹ مــن برایــش شــعر خوان ــارۀ حســین؟ع؟ برای ابوهــارون! در ب

کــه ســوزمندانه بخوانــم.  ــود  ــان می خوانیــد.‹ و مــرادش آن ب کــه خودت فرمــود: ›چنــان بخــوان 

پس چنین خواندم:
کش بگو: ...  کن و به استخوان های پا گذر  بر تربت حسین 

بـرای ایشـان  گریسـت.[1 سـپس فرمـود: ›بیش تـر برایـم بخـوان!‹ قصیـده ای دیگـر  ی  ]و

خوانـدم. _ در عبـارت دیگـر ایـن حدیـث آمـده اسـت: _ بـرای ایشـان چنیـن خوانـدم:
گریه ات در زاری بر حسـین، به ما یاری رسـان. کن و با  ای مریم! به پا خیز و بر موالیت مویه 

گریه را از پشت پرده نیز شنیدم.« _ تا پایان حدیث _ . گریست و من صدای  پس 

این روایت را شیخ ما، صدوق، )ثواب األعمال ]ص٨٣[( آورده است.

در ایـن میـان، رؤیاهـای راسـتی هسـتند که از نزدیکی سـّید به پیامبـر بزرگوار؟ص؟ حکایت 

می کننـد و برخـی از آن هـا در همین کتاب )ص٢٢١-٢٢4( گذشـت.

ابوالفـرج از ابراهیـم بـن هاشـم َعْبـدی روایت کرده اسـت: »]در خواب[ پیامبـر؟ص؟ را دیدم 

که سـّیِد شـاعر نزد وی نشسـته، چنین می سـرود:
آیا باز بر خاندان فاطمه صبح بال بر دمیده که ]از این مصیبت[ اشک دیده فراوان ریزان است؟

گوش فراداد. من این ماجرا را با مردی در طوس،  تا پایان این قصیده را خواند و پیامبر 

گفت: ›به خدا سوگند! من بر مذهب  کنار قبر علّی بن موسی الّرضا، در میان نهادم. به من 

1. این عبارت از اصل مأخذ افزوده شد. )غ.(
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که مردی نزد ایشان چنین می خواند: مخالف بودم. پس پیامبر؟ص؟ را در خواب دیدم 

آیا باز بر خاندان فاطمه صبح بال بر دمیده که ]از این مصیبت[ اشک دیده فراوان ریزان است؟

_ تا پایان قصیده _ .

کـه پیشـتر بـدان بـاور داشـتم،  سـپس از خـواب برخاسـتم و مهـر علـی بن ابی طالـب؟ضر؟ 

گردیـد.‹« )األغانـی: ٧/٢46 ]٧/٢66[( در جانـم اسـتوار 

ایـن اثـری اسـت نیکـو از سـّید کـه بیانگر بزرگی جایـگاه، نیکویی عقیـده، خلوص نّیت، 

راستِی مذهب، پاکی باطن، و درستِی موضع او است.

یـِخ پیشـینیان و پسـینیاِن  گزیـر جامعـه را بـه بیـان نیکـوی تار چـون بـزرگان اّمـت، نیـاز نا

یافتنـد، گروهـی از ایشـان در بارۀ زندگی سـّید و شـعر او به  دارای فضیلـت، همچـون سـّید، در

تألیـف پرداختنـد؛ از جملـه:

١. ابواحمد عبدالعزیز جلودی ازدی بصری )د.٣٣٢(�

٢. شیخ صالح بن محّمد صرمی، استاِد ابوالحسن جندی.

کاتب صولی )د.٣٣5(� ٣. ابوبکر محّمد بن یحیی 

4. ابوبشـر احمـد بـن ابراهیـم عّمـی بصری. شـیخ الّطائفـه )الفهرسـت: ص٣٠( کتاب اخبار 

ی دانسـته اند.  کتـاب اخبـار الّسـید را تألیـِف و دبـاء )٢/٢٢6( 
ُ
الّسـید و شـعره؛ و نویسـندۀ معجـم األ

کتابـی در بـارۀ زندگـی سـّید  او  کـه   از رجـال نجاشـی )ص٧٠( و معالـم العلمـاء دانسـته می شـود 

ی فراهم آورده است. کتابی دیگر در زمینۀ شعر و و 

5. ابوعبداهّلل احمد بن عبدالواحد، معروف به ابن عبدون، استاِد نجاشی.

کتاب اخبار الّسـید تألیِف او اسـت  6. ابوُعَبیداهّلل محّمد بن عمران مرزبانی )د.٣٧٨(. 

ی بـا نام اخبار  ـدات آن دسـت یافته ایـم. ایـن، خود، بخشـی از کتاب و
ّ
کـه مـا بـه برخـی از مجل

گـزارش  کـه طبـق  الّشـعراء المشـهورین المکثریـن )= زندگی نامـۀ شـاعران نـام آور بسـیارگو( اسـت 

فهرسـت ابن ندیـم ]ص١46[ ده هـزار برگ داشـته اسـت.

٧. ابوعبداهّلل احمد بن محّمد بن عّیاش جوهری )د.4٠١(�
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٨. اسحاق بن محّمد بن احمد بن ابان نخعی.

٩. خاورشناس فرانسوی، بربیه دو مینار. وی زندگی نامۀ سّید را در صد صفحه گردآورده 

که در پاریس به چاپ رسیده است.

)فهرســـت نجاشـــی: ص5٣، 6٣، 64، ٧٠، ١4١، ١٧١ ]ص١٩٩، ٨٧ ، ٨5 ، ٩6، ٧٣، ٢44[؛ فهرســـت 

العلمـــاء: ص١6 ]ص١٨، ١١٨[؛  الّطائفـــه: ص٣٠؛ معالـــم  فهرســـت شـــیخ  ابن ندیـــم: ص٢١5 ]ص١46[؛ 

األعـــالم: ١١٢/١ ]٢١4/5[(

ستایش ادب و شعر سّید
سـّید در صف مقّدم شـاعران بسـیارگو و نیک سـرا جای دارد و یکی از شـاعران سـه گانه 

کـه در دوران جاهلّیـت و اسـالم، بیـش از دیگران شـعر سـروده اند. این سـه تـن عبارتند  اسـت 

از: سـّید، بّشـار، و ابوالعتاهیه.

ابوالفرج ]األغانی: ٢4٩/٧[ گوید: »کسـی شـناخته نشـده که توانسـته باشـد همۀ شعرهای 

گفتـه  گـردآوری نمایـد.« مرزبانـی ]اخبـار الّسـید الِحْمَیـری: ص١5٢ و ١5٣[  یکـی از ایـن سـه تـن را 

گفتـه باشـد.«  کسـی جـز سـّید، هـم نیکـو و هـم بسـیار شـعر  کـه  اسـت: »شـنیده نشـده اسـت 

همـو از عبـداهّلل بـن اسـحاق هاشـمی روایـت کرده اسـت: »مـن ٢٠٠٠ قصیده از سـّید گردآوردم 

کـه کسـانی آن  کـه چیـزی باقـی نمانـده اسـت؛ اّمـا پـس از آن، همـواره می دیـدم  کـردم  و گمـان 

کار را رها نمودم.« که من ندارم، می خوانند. آن قدر نوشتم تا به تنگ آمدم و این  چه را 

نیز او آورده است: »از ابوُعَبیده پرسیدند: ›در میان شاعران جدید، کدامیک شاعرترند؟‹ 

گفت: ›سّید و بّشار.‹« همو از حسین بن ضّحاک نقل نموده است: »پس از مرگ سّید، مروان بن 

ابی حفصه در بارۀ او با من گفت و گو  می کرد. من که بیش از همه، شعر بّشار و سّید را از بر بودم، 

قصیدۀ طالئی سّید را برای او خواندم که آغازش چنین است1:

کجـا؟ آیـا بـه سـوی آذرخش هـای فریبنـده  کجـا و مسـتی عشـق ]زمینـی[  سرمسـتی از جـاِم وال 

]که بارانی همراه ندارند[ روی آورم؟

گذشت. کتاب )ص٢١٣(  1. این دو بیت، ابیات پانزدهم و شانزدهم این قصیده هستند. آغاز قصیده در همین 
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کـه سـوار بـر اشـتری سـتبر  آیـا بـه سـوی بنی امّیـه روم؟ یـا بـه سـوی پیـروان آن زنـی ]= عایشـه[ 

و بلنـد بیامـد؟

کنـون شـعری پرمعناتـر و گزیده تر  چـون قصیـده بـه پایـان رسـید، مـروان بـه مـن گفـت: ›تا

از ایـن، نشـنیده بـودم.‹ سـپس مـوارد فصیـح ایـن قصیـده را برشـمرد و پـس از هـر بیـت آن 

گفتـار!‹« می گفـت: ›سـبحان اهّلل! چـه شـگفت اسـت ایـن 

گر روا باشد که شعری، به سبب نیکویی اش،  زی روایت کرده است: »ا نیز ]ابوالفرج[ از تّوَ

گر در روز جمعه، خطیب بر منبر این شعر  جز در مسجدها خوانده نشود، همین شعر است. ا

کرده و به پاداش دست می یابد.« کاری نیکو  را بخواند، 

و طبعـی سرشـار  بـود  پیشـگام  گویـد: »سـّید، شـاعری  ]األغانـی: ٢4٩/٧-٢5٢[  ابوالفـرج 

ی رسـد یا بـه او نزدیک  کـه کمتـر کسـی بـه پایـۀ و داشـت و در شـعر، دارای شـیوه و سـبکی بـود 

کـرده اسـت: »نـزد پـدرم، از شـاعران یـاد نمودیـم. او  ی از لبطـة بـن فـرزدق روایـت  گـردد.« نیـز و

ی آورنـد، مـا در  گـر بـه مضامیـن مربـوط بـه زندگـی مـردم رو کـه ا گفـت: ›در ایـن جـا، دو َمردنـد 

گفـت: ›سـّید ِحْمَیـری  کیاننـد.  کـه آن دو   کنـار ایشـان بـه حسـاب نیاییـم.‹ از او پرسـیدیم 

و عمـران بـن حّطـان سدوسـی؛ اّمـا خداونـد؟زع؟ هـر یـک از آن دو را بـه سـخن پردازی در بـارۀ 

مذهـب خویـش مشـغول داشـته اسـت.‹« )األغانـی: ٢٣١/٧ ]٢4٩/٧ و ٢5١[(

کـه شـعر سـّید  کـرده اسـت: »اصمعـی جـزوه ای دیـد  زی نقـل  همچنیـن ]ابوالفـرج[ از تـّوَ

ی پوشـیده داشـتم؛ زیـرا  کیسـت؟‹ مـن نـام شـاعر را از و گفـت: ›ایـن شـعر از آِن  در آن بـود. 

ی چـه رأیـی دارد. مـرا سـوگند داد که نام شـاعر را بگویم؛ و من گفتم.  کـه در بـارۀ و می دانسـتم 

ی برایـم بخـوان!‹ مـن قصیـده ای برایش خوانـدم و آن گاه، قصیده ای  گفـت: ›قصیـده ای از و

گـر چنیـن  کنـد! ا گفـت: ›خداونـد رسـوایش  دیگـر؛ و او بـاز هـم خواسـت تـا بخوانـم. سـپس 

گر این مضامین در شـعرش  گام برمی داشـت! ا مذهبی نداشـت، چه سـان در راه مردان توانا 

ی مقـدم نمی شـمردم.‹ _ در عبـارت دیگـر:  نبـود، هیـچ یـک از شـاعران هم طبقـه اش را بـر و

ی پیشـی نمی گرفـت. _ « هیـچ یـک از شـاعران هم طبقـه اش بـر و
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 نیز ]ابوالفرج[ از ابوُعَبیده نقل نموده اسـت: »شـاعرترین شـاعران جدید، سـّید ِحْمَیری 

و بّشار هستند.« )األغانی: ٢٣٢/٧ و ٢٣6 ]٢5٢/٧ و ٢55[(

ی  کنارش ایسـتاد و به او رو که بّشـار به شـعرخوانی مشـغول بود، سـّید  ]روزی[ در حالی 

گفت: نموده، 
کــه[ آن چــه در دســت بنــدگان اســت، از  ای ســتایش گر بنــدگان فاصلــه داده شــوی! ]بــدان 

آِن خــدا اســت.

پــس آن چــه را از بنــدگان طلــب می کنــی، از خــدا بخــواه و بــه ســود رســانی آن فروفرســتندۀ 

نعمتها و آن ُپراحسان، امید داشته باش!

کــه در او نیســت؛ و بخیــل را  ]حقایــق را دگرگــون مســاز و[ بــه بخشــنده، نســبت هایی مــده 

بخشــنده منــام!

گر این مرد با پرداختن  گفت: »ا کردند.  کیست؟« سّید را به او معّرفی  گفت: »این  بّشار 

گر با ما هم مذهب بود،  به ستایش بنی هاشم، از ما دست نمی کشید، به ما می پرداخت؛ و ا

ما را به زحمت می افکند.« )األغانی: ٢٣٧/٧ ]٧/٢56[(

]ابوالفـرج[ از غانـم وّراق روایـت نمـوده اسـت: »بـه صحـرای بصـره رفتـم و نـزد عمـرو بـن 

تمیـم درآمـدم. مـردم بـه مجلـس مـن آمدنـد و ایـن شـعر سـّید را برایشـان خوانـدم:

کهنـه شـده و بـارش ابرهـا  کـه  ین« می شناسـی، همـان   آیـا نشـان و اثـری ]از خانـۀ یـار[ در »سـوّیَ

و باران ها آن را محو نموده است؟

و نیز بادهای صبا و َدبور، دامن کشـان در شـامگاهان و بامدادان، از پس هم، بر آن وزیدند؟

خانه هایی که در آن ها نگاری می زیست کمر باریک، خوش بر اندام که جادویش نگاهش بود.

گویا رخسارش روشنی هالۀ ماه است. که  کبر و ناز  گام زنندۀ با  گام،  آرام 

کـه  پـس از وصـل و نزدیکـی، دوری مـرا بـه فـراق مبتـال سـاخت و یـار از مـن جـدا شـد، در حالـی 

کام از وصلـش برنگرفتـه بـودم. هنـوز بـه نیکـی، 

کـه  کـه اشـک هایی فـرو می ریـزم  گاه وداع[ چـون مـرا از بیـم جدایـی چنـان دردمنـد یافـت  ]بـه 

کـه اشـک  کـرد، در حالـی  بارشـش چـون مرواریدهـا اسـت، بـا انگشـت هایش بـه سـویم اشـاره 
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کنـده شـد. کـرد، پـس بـه هـر سـو پرا که بنـد، ِبـدان خیانـت  دیدگانـش چـون رشـتۀ مرواریـدی بـود 

ک بـودم؛ اّمـا بیـم و حـذرم مـرا سـودی نبخشـید ]و بـه  همـواره از آنچـه جدایـی بـار آورد، بینمـا

گرفتـار شـدم[. درد جدایـی 

شعری را که خواندم، آنان با آواز و شادی برخواندند و گفتند: ›این شعر از کیست؟‹ شاعر 

را به آنان شناساندم. گفتند: ›به خدا سوگند! او یکی از کسانی است که طبع سرشار دارند. نه؛ 

سوگند به خدا که در این روزگار، همانند او باقی نمانده است.‹« )األغانی: ٢٣٨/٧ ]٢5٧/٧[(

گـر ایـن قصیـدۀ  کـه می گفـت: ›ا از زبیـر بـن بـّکار روایـت شـده اسـت: »از عمویـم شـنیدم 

کی نیسـت: سـّید بـر منبـر خوانـده شـود، با
کســـا بـــه فضـــل و برتـــری  کـــه در آن، اصحـــاب  روز ]نـــزول آیـــۀ[ تطهیـــر، روزی بـــس بـــزرگ اســـت 

گشـــتند. ویـــژه 

یم.‹« گر همۀ شعر او چنین باشد، آن را روایت نماییم و عیب نشمار و ا

نیز از حسین بن ثابت نقل شده است: »مردی صحرانشین نزد ما آمد که در روایت شعر 

جریر، سرآمد بود. بخش هایی از شعر جریر را برای من خواند و من هم در همان مضمون، از 

کیست؟  گفت: ›وای بر تو! این شاعر  که  شعر سّید برای او خواندم و آن قدر فراوان خواندم 

به خدا سوگند! او از شاعر ما ]= جریر[ شاعرتر است.‹« )األغانی: ٢٣٩/٧ ]٢5٨/٧ و ٢5٩[(

کـه گفـت: ›در روزگار مـا،  از اسـحاق بـن محّمـد روایـت شـده اسـت: »از ُعْتبـی1 شـنیدم 

کس واژگانی پیراسـته تر از او ندارد.‹  کس نیکوتر از سـّید نیسـت و هیچ  شـیوۀ شـاعری هیچ 

کـه امـروز بـرای مـا برمی خوانـدی،  گفـت: ›قصیـدۀ المیـۀ او را  آن گاه، بـه یکـی از حاضـران 

بخوان!‹ او چنین خواند:
گذاریـد[ همانا مالمت  آیـا از محبوبـت، امیـد احسـان ]و وصـل[ داری یـا نه؟ ]مالمت عاشـق را وا

گمراهی اسـت ]وراه به جایی نَبَرد[. ]عاشـق،[ 

بـــن  ُعْتَبـــة  جـــّدش  بـــه  وی  نســـب  )د.٢٢٨(؛  بصـــره  اهـــل  شـــاعر  امـــوی،  عبیـــداهّلل  بـــن  محّمـــد  ابوعبدالّرحمـــان   .1 
ابی سفیان می رسد.
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کرد؟ که سخنان باطل عالجش نتواند  یا در دلت عشق سوزان نهفته است 

کـه بـا وعـده ]ی دروغیـن[اش تـو را دچـار  ای فریب خـورده! بـه بنـد ]یـار[ فریبـکاری افتـاده ای 

کرده اسـت. خیـاالت 

گندم گون است. گردن و  گویی آهویی دراز  گران خواِب میان باریک،  همان شاداب و 

کنی، به سینه فشردن و بوسیدنش، تو را شفا بخشد؛ چون با وی خلوت 

و همچنین چشیدن آب دهانش که طعمی خوش دارد، چندان که گویی با مشک آمیخته است.

کـه ]از فربهـی[ خلخال ها بر  گاو کوهـی  ایـن ]نـگار[ میـان دوشـیزگانی اسـت ]زیبـا چشـم[ چـون 

کند. پاهاشـان تنگـی 

گوید: سّید در همین قصیده 
به خداوند و نعمت هایش سوگند یاد می کنم _ و انسان در برابر گفته هایش بازخواست می شود _ ؛

که علّی بن ابی طالب بر تقوا و نیکی آفریده و سرشته شده است.1

ُعْتبی گفت: ›به خدا سوگند! او چندان که خواسته، نیک سروده است. به خدا سوگند! 

گاه در دل راه می یابد.‹« )األغانی: ٢4٧/٧ ]٢6٧/٧[( که بدون پرده، نا این است آن شعری 

اسـت  بسـنده  را  او  سـّید،  سـتایش  در  صـادق؟ع؟  امـام  سـخن  این هـا،  همـۀ  از  پیـش 

کـه فرمـود: »تـو سـّیِد شـاعرانی.« ایـن سـخن از جایـگاه واالی او در ادب حکایـت می کنـد؛ 

بیـان نگنجـد. گسـترۀ آن در  نیایـد و  کـه ژرفـای آن در وصـف  جایگاهـی 

کدامنش کاظم به شـمار می رفت، چنان که  سـّید از شـاعراِن امـام صـادق؟ع؟ و فرزنـد پا

ْنجی ]ص294[ آمده اسـت.
َ
در نور األبصاِر ِشـْبل

بسیارگویِی سّید در بارۀ خاندان پیامبر

ی  یـد. و سـّید هّمتـی بلنـد داشـت و بـرای رسـاندن حـق بـه حـق دار، شـوق بسـیار می ورز

در سخت کوشـی و تـالش بـرای فراخوانـدن مـردم بـه آرمـان اسـتوار خویش، و ُپرگویـی در مدح 

ک پیامبـر، بـر بسـیاری از شـاعران برتـری یافـت و بـا تقدیـم جـان و هسـتِی خویـش،  خانـدان پـا

1. دیگر بیت های این قصیده در بیان شرح حال و نکته های نمکین سّید خواهد آمد.
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کنـدن فضیلت های  در تقویـت روحّیـۀ ایمانـی مـردم و زنـده کردن جان هـای مرده از طریق پرا

یـج ننگ هـای سـتیزه جویان بـا ایـن خانـدان و زشـتی های دشمنانشـان، بـر  اهل بیـت و ترو

دیگـر شـاعران سـروری یافـت؛ و خـود، چنین سـروده اسـت:
ـــر  ـــو را نخواســـته ام. پـــس ب ـــا آن علـــی را ســـتوده ام، جـــز ]خشـــنودی[ ت پـــروردگارا! مـــن از آنچـــه ب

کـــن! مـــن رحـــم 

او با شعر خویش، رؤیای خود را که ابوالفرج و مرزبانی در أخبار السّید الِحْمَیری از وی روایت 

کرده اند، صادق ساخت. وی گوید: »پیامبر؟ص؟ را در خواب دیدم که گویی در ُبستانی بود که 

بود  زمینی  این بستان،  کنار  بود. در  آن  بلندی در  و درخت خرمای  زمینی شوره زار داشت 

که  که در آن چیزی نباشد. فرمود: ›آیا می دانی  کافور ]سفید و بی شوره و حاصل خیز[  همانند 

گفتم: ›نه؛ ای رسول خدا!‹ فرمود: ›از آِن امرئ القیس بن  کیست؟‹  این درخت خرما از آِن 

نزد ابن سیرین آمده، رؤیای  کردم.  برَکن و در این زمین بکار!‹ من چنین  را  حجر است. آن 

گاه باش که  خویش را برای وی بازگو نمودم. گفت: ›آیا شعر می سرایی؟‹ گفتم: ›نه.‹ گفت: ›آ

که تو در بارۀ مردم  بزودی شعرهایی همانند اشعار امرئ القیس خواهی سرود؛ با این تفاوت 

ک، شعر خواهی گفت.‹« نیِک پا

غیِر  نکوهش  یا  بنی هاشم  ستایش  از  سّید  شعر  است،  گفته  ابوالفرج  که  گونه  همان 

بنی هاشم که در نظر او با آن خاندان ناسازگار بودند، خالی نبود. ابوالفرج از موصلی، از عمویش 

روایت نموده است: »٢٣٠٠ قصیده از سّید در بارۀ بنی هاشم جمع کردم و گمان کردم که همۀ 

شعر وی را گرد آورده ام؛ تا این که روزی مردی با جامه های ژنده و فرسوده نزد من نشست و شنید 

که یکی از اشعار سّید را می خوانم؛ و در برابر آن، سه قصیده که من نداشتم، برایم خواند. با خود 

گفتم: ›اگر این فرد همۀ آن چه را نزد من است، می دانست و سپس چیزی را که من ندارم، برایم 

می خواْند، مایۀ شگفتی بود؛ چه رسد به این حالت که نمی دانست نزد من چیست و تنها 

آن چه را که در خاطر داشت، خواند!‹ در این هنگام، دانستم که ]تمام[ شعر سّید را نمی توان 

فراچنگ آورد و گرد آوردن همۀ آن ممکن نیست.« )األغانی: ٢٣6/٧ و ٢٣٧ ]256/٧ و 257[(
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کوفی )د.١4٨( رفته، فضیلت های  گوید: »سّید نزد اعمش سلیمان بن مهران  ابوالفرج 

او  نزد  از  سپس  و  می نوشت  و  می نمود  یافت  در ی  و از  را  _ سام اهلل علیه _  امیرالمؤمنین  علی 

کوفه بیرون  بیرون آمده، در بارۀ آن مضامین شعر می سرود. روزی از مجلس یکی از امیران 

کناسۀ  ی را بر اسبی برنشانده و جامه اش پوشانده بود. پس در  آمد. آن امیر ]به رسم صله[ و

کوفه ایستاد و گفت: ›ای جماعت کوفیان! هر یک از شما که فضیلتی از علی بن ابی طالب 

ی  را به و که در بارۀ آن شعر نسروده باشم، این اسب خویش و جامۀ تنم  کند  برایم نقل  را 

گفتند و او اشعار خویش در وصف آن ها را برایشان  می بخشم.‹ پس ایشان برای وی حدیث 

گفت: ›امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب _ سام اهلل  که مردی از ایشان نزد وی آمد و  خواند؛ تا آن 

علیه _ خواست بر مرکب خویش سوار شود. جامه اش را پوشید و خواست تا کفش پوشد. یکی از 

کفش هایش را پوشید و دست به سوی دیگری دراز نمود تا آن را برگیرد. عقابی از آسمان با 

کفش را به هوا فرابرد و سپس آن را فروانداخت. سپس از آن، مار درشت  شتاب فرود آمد و آن 

سیاهی افتاد و خزید و به سوراخی درون شد. علی؟ع؟  آن کفش را پوشید.‹ سّید در این مضمون 

شعری نسروده بود. پس اندکی فکر کرد و سپس چنین سرود:
کفـش ابوالحسـین ]امیـر  امـان ای قـوم از آن ماجـرای شـگفِت بـس شـگفت و از آن داسـتان 

مؤمنـان[ و مـار:

که در سرکشی از حق بسیار دور بود، گروه جّنیان، فرو مایه،  دشمنی از دشمنان از 

کفش او آمد و به آرامی در آن خزید تا پای او را به نیش خویش بگزد؛ ]در صورت مار[ به سراغ 

تا پای بهترین انسـانی را بگزد که بر َمرکب ها سـوار گشـته اسـت، یعنی امیر مؤمنان، ابوتراب.

در این حال، از آسمان عقابی از عقاب ها یا پرنده ای شبیه آن، بر وی فرود آمد؛

گرفت و آن گاه آن را از زیر ابر بر زمین فروانداخت؛ کفش پرید و اوج  سپس با آن 

کفـش حضـرت را بـر زمیـن زد. مـار از درون آن بیـرون آمـد و از تـرس سـنگباران شـدن،  پـس 

کـرد؛ گریـزان پشـت 

گود بود و با دری بسته نشده بود، خزید. که بس  و به سوراخش 

گر انسـان  مـاری بـود بدمنظـر و سـیاه و بـّراق بـا نیشـی تیـز و آبی ]چون سـرنیزه[ و پر از زهر، که ا

ک بود. ُپردل ]هم[ آن را می دید، فریاد برمی آورد. حرکتش سـریع و جسـتنش ترسـنا
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کـــه ســـنگرهایی ســـخت بـــه ســـویش افکنـــده  پـــس مـــرگ حضـــرت بـــه تأخیـــر افتـــاد، حـــال آن 

ـــت. ـــا رف ـــه خط ـــه ب ک ـــود  ب

ـــی دور  ـــار، پـــس از جـــاری شـــدن، از ابوالحســـن عل ایـــن چنیـــن، ســـم انباشـــته شـــده در نیـــش م

ـــده شـــد.«  گردان

)األغانی: ٢5٧/٧ ]٢٧٧/٧[؛ اخبار الّسیِد الِحْمَیری تألیف مرزبانی ]ص١٧١[(

گردانیـد و هـر چـه را همـراه  گویـد: »سـپس اسـبش را حرکـت داد و زمـام آن را  مرزبانـی 

کـه آن خبـر را برایـش روایـت نمود، بخشـید  داشـت، خـواه دارایـی و خـواه اسـبش، را بـه کسـی 

و گفـت: ›مـن در بـارۀ ایـن فضیلـت شـعری نسـروده بـودم.‹« مرزبانی از تشـبیب1 ایـن قصیده 

کـه ابوالفـرج تنهـا بیـت نخسـت آن را آورده اسـت: یـازده بیـت را یـاد نمـوده 
ـــا  کشـــیده شـــدم. و مـــرد ســـپیدموی را ب ـــاب«  ـــه ســـوی »ســـلیمٰی« و »رب از ســـر شـــوق ]و عشـــق[ ب

کار؟ ـــی چـــه  آرزوهـــای جوان

کـه از آسـمان بـا شـتاب بـر کفش علـی بن ابی طالب؟ضر؟  ابوالفـرج گویـد: »اّمـا آن عقـاب 

فـرود آمـد، خبـرش را احمـد بـن محّمـد بـن سـعید همدانـی، از جعفـر بـن علـّی بـن ُنَجیـح، از 

ابوعبدالّرحمـان مسـعودی، از ابـوداوود َطَهـوی، از ابوِزْغـل مـرادی، چنیـن برایـم روایـت نمـوده 

کفشـش را درآورد  گرفت. سـپس  اسـت: ›علی بن ابی طالب؟ضر؟ برخاسـت و برای نماز وضو 

و مـاری در آن خزیـد. چـون بازگشـت تـا آن را بپوشـد، عقابـی شـتابان از آسـمان فـرود آمـد و آن 

را برگرفـت و بـه آسـمان بـرد و سـپس فروافکنـد و مـار از آن بیـرون آمـد.‹ هماننـد ایـن ماجـرا 

در بارۀ رسول خدا؟ص؟ نیز روایت شده است.«

گفتـه اسـت: »سـّید چیره دسـت تریِن مـردم در  ابن معتـز )طبقـات الشـعراء: ص٧ ]ص٣٢[( 

کشـیدن حدیث هـا و خبرهـا و افتخـارات بـود و هیـچ فضیلـت شـناخته شـده ای از  بـه شـعر 

کـه از  کـه آن را بـه شـعر بازگردانـد. حضـور در جمعـی  علـی بن ابی طالـب را واننهـاد، مگـر ایـن 

کـه از یـاد  آل محّمـد _ صلـوات اهلل علیهـم _ در آن یـاد نمی شـد، دلگیـرش می نمـود و بـا مجلسـی 

ایشـان خالـی بـود، انـس نداشـت.«

که معمواًل به وصف دلبران اختصاص دارد. )ن.( گویند  1. بیت های آغازین قصیده را 
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ابوالفرج از حسن بن علّی بن حرب بن ابی األسود دؤلی روایت نموده است: »در مجلس 

ابوعمرو بن عالء از سّید یاد نمودیم. پس خود وی بیامد و بنشست. ما مّدتی در بارۀ ِکشت و کار 

و خرما، غرق گفت و گو شدیم. وی برخاست. گفتیم: ›ای ابوهاشم! چرا برخاستی؟‹ گفت:
کـه در آن یـادی از فضیلت هـای  کشـم   مـن خـوش نـدارم مانـدن در انجمنـی را بـه درازا 
آن مجلـس،  کـه  نباشـد؛ چـرا  فرزندانـش  و  و وصـّی  احمـد  از  و ذکـری  نـرود،  آل محّمـد؟ص؟ 

اسـت. پسـت  و  ک  ناپـا مجلسـی 

کـه از آن جـا بیـرون شـود، انسـانی توفیـق  کنـد تـا آن گاه  کـه آنـان را در محفلـی فرامـوش  کسـی 

گمـراه[ اسـت. نایافتـه ]و 

و چون از او خواسته می شد که از اشعار خود چیزی بخواند، جز با این بیت آغاز نمی کرد:
آیا باز بر خاندان فاطمه، صبح بال بر دمیده که ]از این مصیبت[ اشک دیده فراوان ریزان است؟«

 )األغانی: ٧/٢46-٢66 ]٧/٢٨6[(

روایتگران و حافظان شعر سّید

کوبیمنشد)د.٢٣٠درهفتادسالگی(. ١.ابوداوودسلیمانبنسفیانمسترق

کّشـی )ص٢٠5  کـه در األغانـی ]٢66/٧[ و فهرسـت  ی شـعر سـّید را روایـت می نمـود، چنـان  و

]6٠٨/٢[( آمده است.

٢.اسماعیلبنساحر.

ی شـعر سـّید را بسـیار  کـه در مـوارد مختلـف از األغانـی ]از جملـه: ٢4٩/٧[ آمـده، و چنـان 

روایـت می کـرد.

٣.ابوعبیدهُمعّمربنمثّنی)د.٢٠٩(�

کـه در األغانـی ]٢55/٧[ و لسـان المیـزان )4٣٧/١ ]4٨٨/١[( آمـده، او شـعر سـّید را  گونـه  آن 

فـراوان روایـت می نمـود.

4.سدری.

ی شعر سّید بود. که او راو در طبقات الشعراء ابن معتز )ص٧ ]ص٣٣[( آمده 
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5.محّمدبنزکرّیاغالبیجوهریبصری)د.٢٩٨(�

نـزد وی  و  و در حضـور عّباسـه، دختـر سـّید، می خوانـد  بـر می نمـود  از  را  او شـعر سـّید 

تصحیـح می نمـود؛ همـان گونـه کـه در أخبار السـّید الِحْمَیـری تألیف مرزبانـی ]ص١5٧[ آمده اسـت.

6.جعفربنسلیمانضبعیبصری)د.١٧٨(�

کسـی آن را از وی نمی پسـندید، برایـش روایـت  گـر  وی شـعر سـّید را بسـیار می خوانـد و ا

گـزارش شـده اسـت. کـه در األغانـی ]٢56/٧[ و لسـان المیـزان )4٣٧/١ ]4٨٨/١[(  نمی نمـود؛ چنـان 

٧.یزیدبنمحّمدبنعمربنمذعورتمیمی.

ی روایتگر شـعر سـّید  کـه در أخبـار السـّید الِحْمَیـری تألیـف مرزبانی ]ص١56[1 آمده، و آن گونـه 

کـه او شـعر سـّید را از بـر می نمـود و  گفتـه اسـت  و همـدم او بـود. نیـز ابوالفـرج ]األغانـی: ٢٩٢/٧[ 

بـر ابوُبَجیـر اسـدی می خواند.

کوبی. ٨.بضیلبنزبیررّسان

کـه آن را بـرای امـام صـادق؟ع؟ خوانـد که پـاره ای از  او شـعر سـّید را برمی خوانـد. همـو بـود 

گذشـت. خبر آن 

٩.حسینبنضحاک.

مرزبانی ]أخبار السّید الِحْمَیری: ص١5٢[ گوید: »وی بیش از همگان شعر سّید را از بر بود.«

١٠.حسینبنثابت.

او بسیاری از شعرهای سّید را روایت می نمود.

١١.عّباسه،دخترسّید.

ی برایشـان  یان، شـعر سـّید را نزد او می خواندند و و ی حافظ شـعر پدر خویش بود و راو و

که مرزبانی )أخبار السـّید الِحْمَیری ]ص١5٧[( آورده اسـت. گونه  تصحیح می نمود؛ آن 

1. در این مأخذ، نام وی یزید بن محّمد بن عمران ذکر شده است. )غ.(
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کـه حافظ شـعرش بودنـد. در برخی از شـرح حال نامه ها  سـّید دو دختـر دیگـر نیـز داشـت 

کـه هـر یـک از ایـن دختـران ٣٠٠ قصیـده از بـر داشـت. ابن معتـز )طبقـات الّشـعراء:  آمـده اسـت 

که سـّید چهار دختر داشـت و هر یک  گوید: »از سـدری حکایت شـده اسـت  ص٨ ]ص٣6[( 

کـردن4٠٠ قصیـده از خویـش واداشـت.« از ایشـان را بـه از بـر 

١٢.عبداهللبناسحاقهاشمی.

ی گردآورندۀ شـعر سـّید  کـه از مرزبانـی ]أخبـار السـّید الِحْمَیـری: ص١5٣[ گذشـت، و چنـان 

بوده اسـت.

١٣.عموی»موصلی«.

که از األغانی ]٢56/٧[ نقل شد. گرد آورد، چنان  ی شعر سّید در بارۀ بنی هاشم را  و

١4.حابظابوالحسنداَرُقْسنی،علّیبنعمر)د.٣٨5(�

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی )٣5/١٢(؛ وفیـات  کـه در تار گونـه  ی دیـوان سـّید را از بـر بـود؛ آن  و

ـکان )٣5٩/١ ]٢٩٧/٣[(؛ و تذکـرة الحّفـاظ )٢٠٠/٣ ]٩٩٢/٣[( آمـده اسـت.
ّ
األعیـان ابن َخِل

مذهب سّید و گفتار بزرگان در این زمینه

کـه محّمـد بـن حنفّیـه را امـام می شـمردند  کیسـانّیه1 بـود   دیـر زمانـی، سـّید بـر مذهـب 

بـه برکـت  نیـز سـروده اسـت. سـپس  ایـن زمینـه شـعر  بـاور داشـتند. سـّید در  را  او  و غیبـت 

ی آورد و سـّید از ایشـان حّجت هـای قـوی دیـد و حـق  بـه او رو امـام صـادق؟ع؟ ، سـعادت 

1. ایشـان یـاران مختـار بـن ابی ُعَبیـد بوده انـد. در سـبب نامیده شـدن ایشـان به این نـام، گفته اند که لقب مختار، کیسـان 
کّشـی )الّرجـال: ص٨4 ]٣4١/١[(  کـه  بـوده اسـت و ایـن برگرفتـه شـده از سـخن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خطـاب بـه او اسـت 
نقـل نمـوده اسـت: »ای زیـرک )= کیـس(؛ ای زیـرک.« نیـز گفته انـد کـه کیسـان نـام فرمانـدۀ نیروهـای امنیتـی مختـار بوده 
کّشـی ]٣4٢/١[ و الِفَصـل فـی الملـل و النحـل ابن  َحـْزم ]٩4/4[ آمـده  کـه در رجـال  کنیـه اش ابوعمـره بـوده، چنـان  کـه 
اسـت. همچنیـن گفته انـد کـه کیسـان غـالم امیرالمؤمنیـن بـوده که مختـار را به خون خواهـی نوادۀ پیامبر، حسـین؟ع؟، 
کـه کّشـی یـاد  کـرد و بـه سـوی قاتالنـش راه نمـود؛ و او همـدم راِز مختـار بـود و در کارش چیرگـی داشـت؛ آن گونـه  ترغیـب 

نموده اسـت.
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کوفـه درآمـد _ یـا در دیـداری  کـه امـام؟ع؟ در بازگشـت از نـزد منصـور بـه  را شـناخت و آن گاه 

کـه چنـدی  کـه سـید بـه هنـگام حـج بـا ایشـان داشـت _ سـخنان سسـت و پسـت کیسـانّیه را 

بـاور داشـت، دور افکنـد. بدان هـا 

عبـداهّلل بـن معتـز )د.٢٩6(؛ شـیخ اّمـت، صـدوق )د.٣٨١(؛ حافـظ مرزبانـی )د.٣٨4(؛ 

دیگـران  و  )د.6٩٢(؛  ِاْربلـی  )د.5٨٨(؛  ی  سـرو کّشـی؛  ابوعمـرو  )د.4١٣(؛  مفیـد  مـا،  شـیخ 

کـه برای اثبات حق، یکی از آن ها بسـنده اسـت،  در بـارۀ مذهـب سـّید سـخنان بسـیار دارنـد 

چـه رسـد بـه همـۀ آن هـا. اینـک متـن آن سـخنان آورده می شـود:

١.سخنابنمعتز

کــرد  ــرای مــن روایــت  گویــد: »محّمــد بــن عبــداهّلل ب ی )طبقــات الّشــعراء: ص٧ ]ص٣٣[ (  و

کیســانی بــود  گفتــه اســت: ›ســّید در آغــاز زندگــی خویــش   کــه ســدری، روایتگــر شــعر ســّید، 

و رجعت محّمد بن حنفّیه را باور داشت و در این زمینه، برای من چنین خواند:
کـه تـو زنـده ای و روزی می خـوری، غیبـت و جدایـی تـا کی   ای فرزنـد وصـّی ]پیامبـر[! در حالـی 

کجا است و زمان ظهورت چه هنگام است؟‹ و تا 

ایـن قصیـده مشـهور اسـت. نیـز محّمـد بـن عبداهّلل، از سـدری برایـم روایت نمود: ›سـّید 

کـه در اّیـام حـج، در مّکـه بـا ]امام[ صـادق؟ع؟ دیـدار و مناظره  همچنـان بـر ایـن بـاور بـود تـا آن 

گردانیـد و او از آن اعتقـاد بازگشـت. سـّید در بـارۀ تـرک  ی ثابـت  نمـود و ایشـان حّجـت را بـر و

کـه داشـته، ضمـن یادکـرد از ]امـام[ صـادق، سـروده اسـت: آن اعتقـاد و بازگشـتش از بـاوری 

کـه خـدا ]از هر چه در اندیشـه بگنجـد[ بزرگ تر اسـت و یقین و باور  بـا نـام خـدا جعفـری گشـتم؛ 

که خدا ]گناهان را[ می بخشد و ]بندگانش را[ می آمرزد. دارم 

کنـد و هرچه خواهد، محو  و پـروردگارم هرچـه خواهـد، بـه امـر خویش ]در لوح محفوظ[ اثبات 

نمایـد. و در همـۀ امـور، او حکـم راَند و تقدیر کند.‹«

٢.سخنصدوق

موضوع  در بارۀ  همچنان  »سّید  گوید:  ]ص٣٣[(  ص٢٠  النعمة:  تمام  و  )کمال الّدین  ی  و
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که با ]امام[  گمراهی به سر می ُبرد و محّمد بن حنفّیه را غایب می دانست؛ تا آن  غیبت در 

صادق، جعفر بن محّمد؟ع؟ ، دیدار نمود و نشانه های امامت را از ایشان دید و حجت های 

کرد و ایشان به او  ی در بارۀ غیبت سؤال  جانشینِی ]پیامبر[ را در او مشاهده نمود. پس از و

امامان؟مهع؟ رخ می دهد.  از  تن  برای دوازدهمین  اّما  که غیبت حقیقت دارد،  یادآور شده 

که محّمد بن حنفّیه درگذشته و پدرش، محّمد بن علّی بن حسین  گاه ساخت  نیز او را آ

کشید و از آن  ی بوده است. پس سّید از اعتقاد خویش دست  بن علی؟مهع؟ ، شاهد دفن و

گشت، بدان بازگشت و به امامت باور آورد.« آمرزش خواست و چون حق برایش روشن 

عبدالواحد بن محّمد عّطار؟ضر؟، از علّی بن محّمد بن قتیبۀ نیشابوری، از حمدان بن 

بن  سّید  »از  است:  کرده  روایت  سّراج  حّیان  از  بزیع،  بن  اسماعیل  بن  محّمد  از  سلیمان، 

محّمد ِحْمَیری شنیدم که گفت: ›من معتقد به غلّو بودم و غیبت محّمد بن علی، ملّقب به 

ابن حنفّیه، را باور داشتم و مّدتی در این گمراهی به سر می بردم. پس خداوند با صادق، جعفر 

بن محّمد؟امهع؟ بر من مّنت نهاد و به دست او از آتش نجاتم بخشید و به راه راست هدایتم 

من  بر  خدا  حّجت  وی  که  گشت  ثابت  من  بر  دیدم1،  وی  از  که  نشانه هایی  با   فرمود. 

و همۀ مردم روزگار خویش است و هموست امامی که خداوند فرمانبری و پیروی اش را واجب 

نموده است. سپس به وی گفتم:“ای پسر رسول خدا! روایاتی از پدران شما؟مهع؟ در بارۀ غیبت 

کس رخ  که غیبت برای چه  گاه فرما  و راست بودن وقوعش، برای ما روایت شده است. مرا آ

می دهد.” ایشان؟ع؟ فرمود:“همانا غیبت برای ششمین فرزند من که دوازدهمین تن از امامان 

هدایتگر پس از رسول خدا؟ص؟ است، رخ می دهد. نخستیِن آن امامان، امیرالمؤمنین علی 

بن ابی طالب؛ و واپسیِن آنان، قیام کننده )= قائم( به حق و بقّیة اهّلل در زمین و صاحب الّزمان 

که نوح در میان قوم خود به سر ُبرد، در دوران  گر وی به همان اندازه  است. به خدا سوگند! ا

که ظهور نماید و زمین را از عدل   غیبت خویش به سر َبَرد، از دنیا بیرون نخواهد شد، تا آن 

که از ستم و بیداد سرشار شده باشد.” چون این سخن را از موالی  کَند، همان سان  و داد بیا

1. به زودی، برخی از این نشانه ها خواهد آمد.
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خود، صادق، جعفر بن محّمد؟امهع؟ شنیدم، به دست وی به سوی خداوند _ نامش بلند باد _ 

که آغازش چنین است، سرودم: توبه نمودم و آن قصیدۀ خود را 

گشـته اند، مـن همـراه بـا جعفریـان، بـا نـام خـدا  گمـراه  کـه دیـدم مردمـان در دینشـان  آن گاه 

گشـتم. جعفـری 

کـه او ]از هـر چـه در اندیشـه بگنجـد[ بزرگ تـر اسـت و یقیـن و بـاور دارم  و نـام خـدا را فریـاد زدم؛ 

کـه خـدا ]گناهـان را[ می بخشـد و ]بندگانـش را[ می آمـرزد.

گرویـدم؛ زیـرا سـرور مردمـان، جعفـر ]صـادق؟ع؟[ مـرا  و بـه دینـی غیـر از آن چـه پیـرو آن بـودم، 

از پیـروی دیـن پیشـینم نهـی فرمـود.

گیرم چندی یهودی بوده ام یا دینم دین ترسایان بود؛ گفتم:  با خود 

کنـون نـزد خـدای رحمـان از دیـن پیشـینم توبـه نمـوده و اسـالم آورده ام؛ و خـدا ]از هـر چـه  اّمـا ا

در اندیشـه بگنجـد[ بزرگ تـر اسـت. 

کـرده، بدان باور  و تـا زنـده هسـتم، ]در دینـم[ غلـّو نمـی ورزم و بـه آن چـه پیش تر در دل پنهان 

داشـتم، بازنخواهم گشت.

کـوه »رضوٰی«زندگـی می کنـد؛  کـه محّمـد ]بـن حنفّیـه[1 زنـده اسـت و در  و دیگـر اعتقـاد نـدارم 

کننـد. کار پرگویـی  هرچنـد برخـی جاهـالن ایـن اعتقـاد را بـر مـن خـرده  گیرنـد و در ایـن 

بلکه معتقدم که او در نیکوترین وضعّیت که سزاوار پیروی و قابل بیان باشد، درگذشته است.

ک مصطفی هستند، همراه است. که از شاخسار و سرشت پا کیزه اش  ک و پا و با ]برادران[ پا

که بلند است. سپس قصیده ای دیگر سرودم: تا پایان قصیده 
ای سواری که بر اشتری نیرومند و سترگ که با آن هر بیابانی پیموده شود، به سوی مدینه روانی!

کنـاد! _ جعفـر ]صـادق؟ع؟[ را دیـدار کنـی، بـه ولـّی خدا و پسـر  کـه _ خدایـت هدایـت  آن گاه 
ک بگو: آن پـدر پـا

»ای امیـن خـدا و پسـر امیـن خـدا! نـزد خـدای رحمـان توبـه می کنـم و بازگشـت مـن، بـه سـوی 

کـه نظـری مخالـف آن ابـراز می داشـت،  کـه بـدان پایبنـد بـودم و بـا هـر  تـو اسـت از اعتقاداتـی 

می جنگیـدم. سـخت 

1. در نقل ابن شهر آشوب چنین آمده: »از این پس به ]امامت[ »کیسان« قائل نیستم«.
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ک پیامبـر،  گونـه عنـاد و لجاجتـی بـا نسـل پـا اعتقـادم دربـارۀ پسـر خولـه )= ابن  حنفّیـه( هیـچ 

در خـود پنهـان نداشـت.

لکـن روایتـی از وصـّی محّمـد؟ص؟ بـه مـا رسـیده و او ]بی گمـان[ در گفته اش به دروغ سـخن 

نگفته اسـت.

گفتـه:[ ولـّی امـر مسـلمانان ناپدیـد می شـود و از نظرهـا پنهـان و پوشـیده1 می مانـد و ماننـد  ]او 

کـه نگـران اسـت و پیرامونـش را می پایـد، به سـر می برد. ک  انسـان بیمنـا

گویـی میـان سـنگ های نصـب   گـم شـده، تقسـیم می شـود؛  کـه دارایی هـای آن  تـا بـدان جـا 
گـور، ناپدیـد شـده اسـت.2 شـدۀ 

پـس مّدتـی چنیـن در غیبـت به سـر می برد. سـپس یکبـاره سـر برمی آورد، مانند سـرزدن سـتارۀ 
]سعِد[ »ُجَدی« از افق.3

و با نصرت الهی و همراه با َسرَور از سوی او و امور بسامان شده، ازخانۀ پروردگارش به راه می افتد.

و با پرچمش به سوی دشمنان راه می سپارد و چون دالوری خشمگین، به سختی آنان را می ُکشد.

کـه پسـر خولـه )= ابن حنفّیـه( نهان گشـت، اعتقادمان به امـام غایب را به  و چـون روایـت شـد 

سـوی او برگرداندیم و آن را رّد و تکذیب نکردیم.

که به برکت عدلش هر قحطی زده ای زنده می شود. گفتیم: او مهدی و ]امام[ قائمی است  و 

گـر تـو ]ای امـام صـادق![ بگویـی که چنین نیسـت ]و ابن حنفیه مهدی نیسـت[، بی تعّصب،  ا

گفتـۀ تو اسـت و هرچه فرمایی، قطعی اسـت. حـق، 

گـواه می گیـرم ]بـر ایـن بـاورم[ که سـخن تو بـر همۀ خلق حّجت اسـت، چه آن که  پـروردگارم را 

گناهکار؛  که  فرمانبردار اسـت و چـه آن 

که جانم با شادی در انتظار او است، ]یعنی این سخنت:[ ولّی امر مسلمانان و امام قائمی 

گیرد. صلوات خدا بر آن غائب باد! که ناچار باید انجام  او را غیبتی است 

مّدتـی در غیبـت می مانـد؛ سـپس در زمـان ]مناسـب[اش ظهـور می نمایـد و شـرق و غـرب را از 

کنـده می سـازد. عـدل و داد آ

1. در عبارت مرزبانی و مفید، به جای »ستیر= پوشیده« »سنین = سال ها« آمده است.

2. در متن، »تعّیبه« آمده، ولی »َتغّیبه« درست است و ترجمه بر همین پایه اصالح شد. )ن.(

3. در روایت مرزبانی چنین آمده: مّدتی در غیبت می ماَند؛ سپس مانند ستاره، همراه با نور عدالت، طلوع می کند.
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بـا ایـن اعتقـاد، آشـکار و پنهـان، خـدا را می پرسـتم1 و هرچنـد بـر ایـن اعتقـاد سـرزنش شـوم، 

پوزش خواه نیستم.‹«

حّیـان سـّراج کـه ایـن حدیـث را روایـت نموده، خود، از کیسـانّیه بوده اسـت. این روایت 

ه ]٣٩٣/٢[( آورده اسـت. را ِاْربلی )َکْشـُف الُغّمَ

٣.سخنمرزبانی

_ رحمـه  محّمـد  بـن  سـّید  »بی تردیـد  اسـت:  گفتـه  ]ص١64[(  الِحْمَیـری  السـّید  )أخبـار  وی 

کـه در  کـه محّمـد بـن حنفّیـه؟ضر؟ همـان مهـدِی قائـم اسـت  اهلل _ کیسـانی بـود و اعتقـاد داشـت 

کوهسـتان رضـوی بـه سـر می َبـَرد. شـعر او در ایـن زمینـه نشـان می دهـد که چنان که گفتیـم، وی 

کیسـانی بـوده اسـت. از اشـعار او اسـت:
دیـده  کـه  می شـود  چـه  به سـر می برد،  تـو  میـان  کـه  را  کـس  آن  »رضـوٰی«!  دّرۀ  و[  ]کـوه  ای 

اوییـم؟ دیوانـۀ عشـق  مـا  کـه  در حالـی  نمی شـود، 

کـه تـو زنـده ای و روزی می خـوری، غیبـت و جدایـی تـا کی  ای فرزنـد وصـّی ]پیامبـر[! در حالـی 

کجا است و فاصلۀ ]ما تا زمان ظهورت[ چه قدر است؟ و تا 

کم. من آرزوی دیدارت را دارم و همانا از اینکه بمیرم و تو را نبینم، بیمنا

اّما سّید _ رحمه اهلل _ از این اعتقاد بازگشت و به امامت صادق؟ع؟ باور آورد و چنین سرود:
کـه خـدا ]از هر چه در اندیشـه بگنجـد[ بزرگ تر اسـت و یقین و باور  بـا نـام خـدا جعفـری گشـتم؛ 

کـه خـدا ]گناهـان را[ می بخشـد و ]بندگانش را[ می آمرزد. دارم 

هـر کـس اّدعـا نمـوده کـه سـّید بـر مذهـب کیسـانّیه باقـی مانـده، بـا ایـن سـخن بـه او دروغ 

بسـته و از وی بـد گفتـه اسـت. از روشـن ترین دلیل هـا بـر نادرسـتی ایـن اّدعـا، دعـای صـادق؟ع؟ 

بـرای وی و سـتایش سـّید از ایشـان اسـت. از جملـۀ روایـات در ایـن زمینـه، حدیثـی اسـت کـه 

محّمـد بـن یحیـی، از ابوالعینـا، از علـّی بـن حسـین بـن علـّی بـن عمـر بـن علـّی بـن حسـین بـن 

علـی بـن ابی طالـب _ صلوات اهّلل علیهـم _ برایم روایت نمود: ›نزد ابوعبـداهّلل ]امام صادق؟ع؟[ 

کمال الدین شـیخ صدوق و ارشـاد شـیخ مفید »ادین اهّلل« آمده  1. در متن »امین اهّلل« درج شـده، ولی در منابع دیگر چون 
گرفت. )ن.(  که همین درسـت اسـت و ترجمه بر این اسـاس صورت 
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از سـّید یـاد شـد. بـه ایشـان گفتند:“سـّید شـراب می نوشـد.” فرمود:“اگـر سـّید را گامـی لغزیده، 

گام دیگرش استوار گشته است.”‹«

نیز مرزبانی با ذکر سند از عّباد بن صهیب روایت نموده است: »نزد ابوعبداهّلل جعفر بن 

محّمد؟امهع؟ بودم. از سّید یاد نمود و برایش دعا فرمود. _ راوی گوید: _ به ایشان ]گفتم[: ›ای 

پسر رسول خدا! آیا برای وی دعا می کنی، حال آن که او شراب می نوشد و ابوبکر و عمر را دشنام 

می دهد و به رجعت ایمان دارد؟‹ فرمود: ›پدرم از پدرش علّی بن حسین برایم روایت نمود که 

دوستاران آل محّمد؟ص؟ نمی میرند، مگر آن که توبه می کنند؛ و همانا سّید توبه نموده است.‹ 

سپس سر بلند کرد و از جامۀ نمازی که بر تن داشت، نامه ای از سّید را بیرون آورد که در آن، از 

وضع پیشینش توبه نموده بود.1 در پایان این نامه، این شعر نوشته شده بود:
ای سواری که بر اشتری نیرومند و سترگ که با آن هر بیابانی پیموده شود، به سوی مدینه روانی!«

گذشت. که  تا پایان ابیات، چنان 

 همچنین مرزبانی با ذکر سند از خلف حادی روایت نموده است: »سید همراه با مال 

که  گفت: ›ابوُبَجیر2  و بنده و مرکب، از اهواز بازگشت و من برای شادباش گویی نزد وی رفتم. 

که مرا به مذهب  که داشتم، نکوهش می نمود و آرزو می کرد  شیعۀ امامی است، مرا بر مذهبی 

خویش درآوَرد. من هم به وی نوشتم که به مذهب او درآمده ام؛ و چنین سرودم:
ای سواری که بر اشتری نیرومند و سترگ که با آن هر بیابانی پیموده شود، به سوی مدینه روانی!« 

گذشت. که  سپس این ابیات را تا پایان آورده، آن سان 

گــر بــه مذهــب امامــت  گفــت: ›ا گفتــه اســت: »روزی ابوُبَجیــر بــه ســّید  ی  آن گاه، راو

گویــد[: ›پــس مــن ایــن قصیــده را  درآمــده بــودی، شــعری در ایــن زمینــه می ســرودی!‹ ]ســّید 

کـه توبـه  کـه در آن، بـه وی اعـالن نمـوده بـود  1. در األغانـی )٢٧٧/٧ ]٢٩٧/٧[( آمـده اسـت: »نامـه ای از سـید بیـرون آورد 
کـرده بود.« کـرده و از امـام بـرای خـود طلـب دعـا 

2. وی ابوبجیر عبداهّلل بن نجاشی اسدی، فرماندار اهواز در روزگار منصور بوده است.
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کــه دوســتِی مــن بــه تــو  برایــش خوانــدم و او ســجده نمــود و گفت:“ســپاس خداونــدی را اســت 

کــه بینــی، بــه مــن بخشــید.‹« را بیهــوده نگردانــد.” آن گاه، ایــن هدایــا را 

نیـز مرزبانـی بـا ذکـر سـند از خلـف حـادی روایـت نموده اسـت: »به سـّید گفتـم: ›معنای 

این سـخنت چیسـت )؟(:
گردش روزگار در شگفتم! و نیز از ماجرای ابوخالد زبان آور. از بازگشت 

کیـزه و نـور دل  ک و پا کـه قاطعانـه، امامـت را ]از محّمـد حنفّیـه[ بـه سـوی آن ]امـام[ پـا از ایـن 

بگرداْنـد، یعنـی علـی ]زیـن العابدیـن[. و در شـگفتم از آن چه از عمویش سـر زد که امامت را به 

گردانـدن عنـان مرکب ]و تغییر مسـیر[. سـوی او بگرداْنـد، چـون 

گفتن روشن آن سنگ، که حجراالسود را َحَکم قرار داد و نیز سخن  و این 

گشودنش به لزوم تسلیم شدن عمو، بی چون و چرا، در برابر برادرزاده. و زبان 

کـه بـر راسـت  گواهـی می دهـم؛ چنـان  بـه راسـت بـودن ایـن جریـان )= شـهادت حجراالسـود( 

گواهـی می دهـم. بـودن آیه هـای قـرآن 

علـی ]سـّجاد؟ع؟[ امـام مـن اسـت و در ایـن، تردیـد روا نمـی دارم و اعتقـاد بـه چنیـن و چنـان را 

گذاشتم.‹ وا

بـه مـن گفـت: ›علـی بـن شـجره، از ابوُبَجیـر، از صادق ابوعبـداهّلل؟ع؟ برایم روایـت نمود که 

کابل شـاه بـه مدینـه درآمـد و از  کابلـی بـه امامـت ابن حنفّیـه اعتقـاد داشـت؛ پـس از  ابوخالـد 

محّمد شنید که به علی بن حسین می گفت:“ای سرور من!” ابوخالد گفت:“آیا برادر زاده ات 

را بـه گونـه ای خطـاب می نمایـی که وی تو را چنـان خطاب نمی کند؟” ابن حنفّیه گفت:“وی 

مـرا بـرای داوری کنـاِر حجراالسـود بـرد و ادعـا نمـود کـه آن را به سـخن درمی آوَرد. مـن همراه وی 

گـذار؛ که همانا او  نـزد حجـر رفتـم و از آن شـنیدم کـه گفـت: ای محّمـد! کار را به بـرادر زاده ات وا

بـه مذهـب کابلـی هـم  ابوخالـد  و  را سـرودم.  ایـن شـعر  مـن  آن گاه،  و  تـو سـزاوارتر اسـت�”   از 

امامی درآمد.‹

کـه ایـن را ندانـد،  گفـت: ›هـر  یـداد پرسـیدم. مـرا  مـن از یکـی از شـیعیان در بـارۀ ایـن رو

کـه مـن می دانـم؟‹  شـیعه نیسـت!‹ بـه سـّید گفتـم: ›تـو بـر مذهـب شـیعیانی یـا بـر آن مذهـب 
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فـه را برایـم خوانـد:
َ
ی ایـن بیـت ُعقیـل بـن َعل و

چه از کنار »هرشٰی«1 بگذرید و چه از پشت آن، هر دو سوی »هرشٰی« برای کاروانیان راه است.

این سروده را مرزبانی ]أخبار السّید الِحْمَیری: ص١٧6[ در بارۀ مذهبش آورده است:
اعتقادم در بارۀ امامت، راست و درست گشت و پیش از مرگ، به سالمت در اعتقاد دست یافتم.

گشتم، خداوند سرزنش را از من زدود و دور ساخت. که جعفری  آن گاه 

که نشان ]امامت[ دارد، ایمان دارم؛ پس از حسین؟ع؟ به علی 
گشته است. که ستون اسالم و دین  یعنی سّجاد 

کمال آن را درخواست می کنم؛ خداوند شّمه ای از حّق را به من نمایاند و از درگاهش 

کنم. کامل[ هنگام پیش آمدهای هول انگیز قیامت دیدار  تا او را با آن ]اعتقاد 

4.سخنمفید

کیســانّیه، ابوهاشــم اســماعیل  گویــد: »یکــی از  وی )الفصــول المختــاره: ص٩٣ ]ص٢4١[( 

کــه اشــعار بســیاری در بــارۀ مذهــب ایشــان دارد.  بــن محّمــد ِحْمَیــری شــاعر _ رحمــه اهلل _ بــود 

ــه مذهــب حــق ایمــان  کیســانّیه بازگشــت و از آن بیــزاری ُجســت و ب ــه  ســپس وی از اعتقــاد ب

آورد؛ زیــرا ابوعبــداهّلل جعفــر بــن محّمــد؟امهع؟او را بــه امامــت خویــش فراخوانــد و از واجــب بــودن 

فرمانبــری اش ]نشــانه هایی را[ بــرای وی آشــکار فرمــود. پــس ســّید دعــوت وی را پذیرفــت و بــه 

طریــق امامــت اعتقــاد یافــت و از گمراهــی پیشــینش دســت برداشــت. او در ایــن زمینــه شــعری 

کــه معــروف اســت. ســروده 

ی در بـارۀ امامـت محّمـد ]بـن حنفّیـه[ _ رضـوان اهلل علیـه _ و مذهب  از نمونه هـای سـخن و

کیسـانّیه، چنین اسـت:
گزیـده در ]کـوه و[ دّرۀ رضـوٰی، تحّیـت فرسـت و در منزلگاهـش سـالم مـرا  هـال بـه آن سـکنٰی 

پیشـکش او نمـا!

تا آن که به هنگام بازگشت به حق و دست کشیدن از مذهب کیسانّیه، چنین سرود:

که دو راه دارد و هر دو راه به یک جا می رسند. گردنه ای است در راه مّکه نزدیک ُجحفه  1. نام 
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کـه خـدا ]از هر چه در اندیشـه بگنجـد[ بزرگ تر اسـت و یقین و باور  بـا نـام خـدا جعفـری گشـتم؛ 

کـه خـدا ]گناهـان را[ می بخشـد و ]بندگانش را[ می آمرزد. دارم 

و بـه دینـی غیـر از آن چـه پیـرو آن بـودم، گرویـدم؛ زیـرا سـرور مردمان جعفر صـادق ]؟ع؟[ مرا از 

پیـروی دین پیشـینم نهـی فرمود.«

گذشت، با تفاوتی اندک. تا پایان آن چه 

نیز همو )اإلرشاد ]٢٠6/٢[( گفته است: »فصل: سّید اسماعیل بن محّمد ِحْمَیری _ رحمه اهلل _ 

که به طریق امامت  کرده  که شنید ابوعبداهّلل؟ع؟ اعتقاد وی را نمی پذیرد و از او دعوت  آن گاه 

روی آوَرد، از اعتقاد به مذهب کیسانّیه بازگشت و در بارۀ امام صادق؟ع؟ چنین سرود:

ای سواری که بر اشتری نیرومند و سترگ که با آن هر بیابانی پیموده شود، به سوی مدینه روانی!«

سپس ١٣ بیت از این قصیده را آورده و گفته است: »در این شعر، نشانه هایی بدین امور 

 اســـت: دســـت کشـــیدن ســـّید _ رحمـــه اهلل _ از مذهـــب کیســـانی و اعتقـــاد بـــه امامـــت صـــادق؟ع؟ ؛ 

ــاد  ــان، و اعتقـ ــه امامـــت ایشـ ــیعه در روزگار ابوعبـــداهّلل، بـ ــز جنبه هـــای دعـــوت آشـــکار شـ و نیـ

ـــیعۀ  ـــح ش ـــخن صری ـــانه های وی و س ـــت او از نش ـــه غیب ـــن ک ـــان؟ع؟ و ای ـــب الّزم ـــت صاح ـــه غیب ب

دوازده امامـــی اســـت.«

5.سخنابنشهرآشوب

وی )مناقب آل ابی طالب: ٣٢٣/٢ ]٢66/4[( از داوود َرّقی نقل کرده که به سـّید ِحْمَیری خبر 

دادند نزد صادق؟ع؟ از وی یاد شـده و ایشـان فرموده اسـت: »سـّید کافر اسـت.« پس نزد ایشـان 

آمده، پرسید: »سرورم! من که شما را بسیار دوست می دارم و در راه محّبت شما با دشمنانتان 

دشـمنی مـی ورزم، کافـر هسـتم؟« فرمـود: »ایـن دوسـتی تـو را چـه سـود دهـد، حـال آن کـه بـه 

حّجـت روزگار و زمـان، کافـری؟« سـپس دسـت وی را گرفتـه، او را بـه اتاقـی ُبـرد کـه در آن، قبـری 

شـد  شـکافته  قبـر  زد.  قبـر  بـر  خویـش  دسـت  بـا  سـپس  گـزارد.  نمـاز  رکعـت  دو  داشـت.   قـرار 

و فردی از آن بیرون آمد و از سـر و ریش خویش خاک برگرفت. صادق به او گفت: »تو کیسـتی؟« 

گفـت: »مـن محّمـد بـن علـی هسـتم کـه ابن حنفّیـه خوانـده می شـدم.« فرمـود: »مـن کیسـتم؟« 
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گفت: »جعفر بن محّمد: حّجت روزگار و زمان.«1 سّید بیرون آمد و چنین سرود:
کـه خـدا ]از هر چه در اندیشـه بگنجـد[ بزرگ تر اسـت و یقین و باور  بـا نـام خـدا جعفـری گشـتم؛ 

کـه خـدا ]گناهـان را[ می بخشـد و ]بندگانش را[ می آمرزد. دارم 

تا پایان ابیات.

در أخبـار السـّید الِحْمَیـری آمـده اسـت کـه مؤمـن الّطـاق در بـارۀ ابن حنفّیـه بـا سـّید مناظـره 

ی چیـره گشـت. سـّید سـرود: نمـود و بـر و
ابـن خولـه )= ابن حنفّیـه( را رهـا سـاختم؛ اّمـا نـه از سـر دشـمنی، بلکـه من ]نسـبت بـه او[ چون 

عاشـِق شیفته ام؛

و در غیاب وی، پاسدار حرمت اویم و از اعتقادش به امام صادق؟ع؟ پیروی می کنم؛
که دانشوری بزرگ است، دانشور بنی هاشم و نوری از سوی ]خدا[ پادشاه روزی ده. همو 

گویان  با او، خداوند همۀ بندگان را دسـتگیری و فریاد رسـی می کند و بالغت را بر زبان  سـخن 

جاری می سازد.

برهـان ]امامـت[ او بـه روشـنی نـزد مـن آشـکار شـد. از ایـن رو، بـه امامتـش ایمـان آوردم و چون 

نبودم؛ نادان هـا 

کـه پـس از بیـان هدایـت ]از سـوی پیامبر[ رو به سـوی َحْبَتر )= عمـر( و ابوحامق  ماننـد کسـانی 

گرداندند. )= ابوبکر( 

کنـون به راه راسـت درآمـدی و به کمال  طاقـی )=مؤمـن الّطـاق( گفـت: »نیکـو سـرودی. ا

رسـیدی و جایگاهـی از خیـر یافتـی و در بهشـت جـای گرفتـی.« سـّید چنین گفت:
کـه خـدا ]از هر چه در اندیشـه بگنجـد[ بزرگ تر اسـت و یقین و باور  بـا نـام خـدا جعفـری گشـتم؛ 

کـه خـدا ]گناهـان را[ می بخشـد و ]بندگانش را[ می آمرزد. دارم 

ی که یاد کردیم، شـش بیت  ی پنـج بیـت از ایـن ابیـات را یـاد نموده و سـپس از بائّیۀ و و

آورده و سـپس گفته اسـت: »سـّید در بارۀ صادق؟ع؟ چنین سرود:
ابوعبداهلل را بستای؛ همان جوانمرد میان آفریدگان در حلم ورزیدنش ]در برابر نامالیمات[.

که در سخن صدوق به آن اشاره شد. 1. این از نشانه های امامت است 
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که از او منشعب شده است. او سبط پیامبر، محّمد و ریسمانی است 

چشـمان بینا، آن گاه که به جاللش فرانگرند، ]از فرط درخشـندگی اش[ پوشـیده و تار شوند.

کـــه همـــۀ آفریـــدگان را بـــا دلـــو بزرگـــش  گـــوارا آبشـــخورهایی اســـت  دریـــای ]مـــکارم[ او را 

سیراب می سازد؛

که بر همۀ دریاها اشراف دارد و از عطا و خیر خویش به آن ها امداد رساند. دریایی 

دســـت راســـتش بـــه بنـــدگان خـــدا آب نوشـــاند و احســـان دســـت چپـــش، همـــۀ ســـرزمین ها را 

ســـیراب ســـاخت.

که باران ]رحمت[ از میان آن می بارد. کند  دست راستش ابر را حکایت 

]پهنۀ[ زمین میراث او است و مردمان همه، نان خور و عائله اش.

ای حّجت خدای بزرگ ]و دیده بان[ و دیدۀ او و پیشوای آلش!

کمالش! و ای فرزند وصّی برگزیده و شبیه احمد در 

تو پور دخت محّمدی و آفریده شده ای درست بر قالب و مثالش.

پرتو نور تو، از نور او است و سایۀ جانت از سایه سارش.

گمراهی ]و وبال[ش. نجات از تباهی در دستان تو است، و نیز هدایت از 

گوهرهای یگانۀ خصالش.« گویم[ نرسم به یک دهم از  او را ثنا می گویم، و ]هرچه 

6.سخنِاْربلی

کیسانی بود و به رجعت  گوید: »سّید ِحْمَیری _ رحمه اهلل _  ه: ص١٢4 ]4٠/٢[(  او )َکْشُف الُغّمَ

ابوالقاسم محّمد بن حنفّیه اعتقاد داشت. پس چون امام جعفر بن محّمد صادق؟امهع؟حقیقت 

و اعتقاد به مذهب شیعۀ اثناعشری را به وی شناساند، مذهب پیشین خود را رها نمود و به 

_ رحمه اهلل _ در بارۀ مذهب ]کیسانی[اش مشهور  و بدان معتقد شد. شعر وی  بازگشت  حق 

است و به سبب اشتهار، نیازمند بیان نیست.

ی به مذهب حّق درست درآمده است: که و این سرودۀ او نشان می دهد 
بـر خانـدان رسـول  کننـد،  آواز  بـا صدایـی یکنواخـت  کبوتـران  کـه  تـا آن گاه   بـرای همیشـه و 

و نزدیکانش سالم باد!

مگر آنان ستارگان آسمان نیستند و نیز نشانه های بزرگی و عّزتی که دستیابی به آن ممکن نیست؟
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ای آن که در ]وادی[ گمراهی سـرگردانی! ]بدان که[ پیشـوا و امام، امیرالمؤمنین اسـت.

کـــه مردمـــان حضـــور داشـــتند، او را ]بـــه جایـــگاه بلنـــد  رســـول خدا در روز غدیـــر خـــّم در حالـــی 

امامـــت[ برکشـــید.
کـه مایـۀ امیـد اسـت و خانـۀ مناسـک حـّج  کـس در امـر امامـت، حسـن اسـت؛ همـو  دومیـن 

و مقام ابراهیم به او تعّلق دارند.

که جایگاه اش پوشـیده نیسـت؛ و درخشـش ماه تمامی اسـت، آن گاه  و سـومین حسـین اسـت 

کـه تاریکی هـا بـه هـم درآمیزند.

کـه قـوام دیـن   و علـی ]سـّجاد[ چهارمیـن امـام اسـت؛ آن صاحـب تـالش در نیکی هـا و احسـان 

و دنیا به او است.

افتخـارات  در  بلنـد  جایگاهـی  پـس  برگزیـد؛  را  او  خـدا  کـه  اسـت  ]باقـر[  محّمـد   پنجمیـن 

و شرافت های بازمانده دارد.

جعفـر ]صـادق[ ششـمین آن رادمـرداِن واالتبـار، مـاه تمامـی اسـت که ماه تمام آسـمان از حسـن 

طلعتش درخشـندگی یافت.

کـه بزرگـواران ]جهـان[ را حّتـی بـه  موسـی ]بـن جعفـر[ هفتمیـن اسـت و او را جایگاهـی اسـت 

نیسـت. دسترسـی  آن  فرو دسـت های 

دچـار  مـردم  چـون  و  اسـت  طـوس  سـرزمین  در  قبـرش  و  اسـت  هشـتمین  موسـی[  ]بـن  علـی 

اسـت. ]رحمـت[  بـاران  او  شـوند،  خشکسـالی 

ک  نهمیـِن ایشـان، رانـده شـدۀ از وطـن توسـط روسـپی زادگان اسـت؛ همـان محّمـد ]جـواد[ پـا

کـه او را شمشـیری بـران ]در دفـاع از حـّق[ اسـت.

که دژی است ]اسالم را[ و مّکه از نبودش ناالن است. دهمیِن ایشان، علی ]هادی[ است 

یازدهم، چراغ پرفروغ شرف و واالیی، حسن ]عسکری[ آن سرور دالور است.

ک که پنـاه آوری مردمان  کـه زمـان قیامش فرارسـیده، یعنـی محّمد پا دوازدهـم، همـان اسـت 

به او اسـت.

گوارایـی زندگـی ام بـه سـبب آنـان اسـت و ایشـان همسـایگان  در بهشـت ]جـاودان[ خوشـی و 

نزدیـک مـن هسـتند؛ و الّسـالم.« 

نقد یا آشکارسازی حقیقت

دکتر طه حسین مصری )ذکرٰی ابی العالء: ص٣5٨ ]٢٩٣/١٠[( گوید: »از اواخر سدۀ نخست، 
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اعتقاد به تناسخ در میان عرب، شناخته شده بوده است. شیعیان به این موضوع و برخی 

کسی  دیگر از اعتقادات نزدیک به آن، مانند حلول و رجعت، باور دارند و میان اهل ادب 

نیست که سخنان ضعیف ِحْمَیری و بسیاری کسان دیگر را در این زمینه نداند.«

اگر این نسـبت سـاختگی را پیشـینیان طه حسـین که در زمرۀ ساده اندیشـان زمانه های 

دروغ پـردازی بودنـد، _ همـان کسـان کـه بدون آگاهی سـخن می گفتند؛ بدون جداسـازی ]حق 

از باطـل[ گـردآوری می نمودنـد؛ بـدون کاوش تألیـف می کردنـد؛ و بی آگاهـی و دریافت، نسـبت 

می دادنـد _ برمی سـاختند، شـگفت زده نمی شـدم. اّمـا همـۀ شـگفتی مـن از کسـی هماننـِد او 

 اسـت کـه خـود را کاوشـگر و یگانـه ای از یگانـگان ایـن عصـر طالیـی می شـمرد؛ ایـن عصـر نـور 

و زمانـۀ پژوهـش و کاوش کـه بـه وجـوِد کسـانی چـون این دکتر و همانندان او مبتال شـده اسـت؛ 

را سرمی کشـند2  پنهانـی سرشـیر  و  ماده انـد1  نـِر همسـاِن شـتران  کـه همچـون شـتران   کسـانی 

و می خواهنـد یـک اّمـت بـزرگ چندمیلیونـی را بـا نسـبت دادن عقایـد الحـادی بـه ایشـان، 

کـه  بدیـن سـبب  را  آنـان  اینـان،  و  اسـالمی جـدا سـازند  اّمـت  از  و حلـول،  تناسـخ  همچـون 

کافرشـان می شـمرند، لعـن نماینـد و آنـان نیـز آن گاه کـه بـه ایـن گونـه دروغ هـای شـرم آور آگاهـی 

یابنـد، بـر اینـان خشـم گیرنـد. ایـن، فرجامـی ناسـتوده را بـه دنبـال دارد، یعنـی پراکندگی اّمت 

و اختـالف میـان ایشـان. و ایـن خواسـتۀ کسـی اسـت کـه طـه حسـین را بـرای هماننـد ایـن کار 

زشت آماده کرده و ِبدان، پاداشش داده است.

کـه مأخـذ ایـن دو دروغ چیسـت؟ آیـا آن دو را در  آیـا پژوهنـده ای از ایـن مـرد نمی پرسـد 

کتاب هـای شـیعه خوانـده اسـت؟ آیـا آن دو را از شـیعه ای شـنیده اسـت؟ آیـا یکـی  کتابـی از 

کـه از  کتاب هـای ایشـانند  کـرده اسـت؟ ایـن شـیعیان و  گاه  از دانشـوران شـیعه، او را از آن آ

کـــه ســـخنی را بـــه ســـخن دیگـــر درمی آمیـــزد. بنگریـــد بـــه: المســـتقصی فـــی أمثـــال  کســـی  1. َمَثلـــی اســـت رایـــج ]در بـــارۀ 
العـــرب: ١5٨/١[�

کـه وانمـود می کنـد بـه سـود تـو رفتـار می نمایـد، اّمـا سـود را بـه سـوی خـود می کشـد. بنگریـد  2. َمَثلـی اسـت ]در بـارۀ کسـی 
بـه: مجمـع األمثـال: ٣/5٢5[�

253/2
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کافـر می شـمارند و بـه  کـه را بـه تناسـخ و حلـول معتقـد باشـد،  سـده های نخسـت تـا امـروز هـر 

ی حکـم می کننـد. پـس چـرا دکتـر بـه ایـن کتاب هـا مراجعـه نکرده اسـت، پیش از  بیـزاری از و

ی ابن  َحْزم  کـه بـه نادرسـتی اتهـام افکَنـد و بـه ناراسـتی دسـت بـه قلـم َبـَرد؟ آری؛ پیـش از و آن 

اندلسـی )الِفَصل فی الملل و األهواء و النحل ]١٨٢/4[( اعتقاد به تناسـخ را به سـّید نسـبت داده؛ 

گرایش هایـش را شـناختید. و در جلـد یکـم )ص٣٢٣-٣٣٩(، ابن  َحـْزم و 

و اّمـا اعتقـاد بـه رجعـت، از قبیـل اعتقـاد بـه تناسـخ و حلـول نیسـت و قـرآن و سـّنت آن را 

تصدیـق نموده انـد، چنـان کـه در ال بـه الی کتاب هـای کالمی شـرح داده شـده اسـت و بزرگان 

ی در ایـن زمینـه فراهـم آورده انـد. هـر کـس بـه شـرح حـال و شـعر 
ّ
 شـیعه، کتاب هـای مسـتقل

و برهـان آورِی سـّید آگاه باشـد، می دانـد کـه وی از اعتقـاد بـه باورهـای ضعیفـی کـه دکتـر بـه او 

نسـبت داده، برکنـار اسـت؛ البّتـه اگـر دکتـر از کسـانی نبـوده باشـد کـه معتقدنـد کوشـش در راه 

هوادارِی اهل بیت و دوستی و ستایش ایشان و دفاع از آنان، خود، سست باوری است!

رفتار سّید با غیر شیعیان

ک پیامبـر _ صلـوات اهلل علیهـم _ احتـرام و ارزشـی نمی شـمرد   سـّید بـرای دشـمنان خانـدان پـا

و در هـر موقعّیتـی آنـان را سـخت نکوهـش می کـرد و بـا زبانـی تنـد و تیـز و با همۀ تـوان و نیرو، با 

ایشان سخن می گفت. در این زمینه، او را ماجراها است؛ از جمله:

١. از محّمـد بـن سـهل ِحْمَیـری، از پـدرش روایـت شـده اسـت: »سـّید ِحْمَیـری بر کشـتی 

کشـمکش  ی در بـارۀ برتـری علـی؟ع؟ بـه بگومگـو و  بـه سـوی اهـواز روان شـد. پـس مـردی بـا و

پرداخـت و بـا او بـر سـِر ایـن مطلـب، مباهلـه نمـود. چـون شـب فرارسـید، آن مـرد برخاسـت تـا 

بـر لبـۀ کشـتی بـول کنـد. سـّید او را در آب افکنـد و غرقـش نمـود. کشـتی بانان فریـاد زدند: ›به 

کـه بـا مـن مباهلـه نمـود.‹« یـد؛ چـرا  گذار خـدا! آن مـرد غـرق شـد.‹ سـّید گفـت: ›او را وا

کـه بـه زفـاف اسـماعیل بـن عبـداهّلل بـن  ٢. سـّید در اهـواز بـود. عروسـی از خانـدان زبیـر 

عّبـاس بـرده می شـد، بـر سـّید عبـور نمـود. سـّید هیاهـو شـنید و سـبب آن را پرسـید. سـبب را 

)362(

254/2



387 ٧.سّیدِحْمَیری

گفتنـد. چنیـن سـرود: بـه او 
کـه سـوار بـر اسـتری بـه زفـاف بـرده می شـد و بـر سـاز و بـرگ مرکوبـش  کـرد  گـذر  عروسـی بـر مـا 

هودجـی بـود.

کعبه بشکست1 و حرام آن را حالل شمرد. که حرمت  او بانویی زبیری است، از دختران آن 

ـــه وصـــال هـــم نرســـند و صـــدای  ـــز[ ب ـــه ]هرگ ک ـــد  ـــد. امی ـــوار می برن ـــاف پادشـــاهی بزرگ ـــه زف او را ب

فروافتادنـــش بلنـــد شـــود!

آن عـروس در راه خـود، بـرای قضـای حاجـت بـه ویرانـه ای داخـل شـد. ماری سـّمی او را 

گزیـد و عـروس بُمـرد. سـّید می گفـت: »نفریـن مـن دامن گیـر او شـد.« ]األغانـی: ٢٧٠/٧[�

٣. از عبـداهّلل بـن حسـین بـن عبـداهّلل بن اسـماعیل بن جعفر چنین روایت شـده اسـت: 

کـه  »مـردم بصـره بـرای درخواسـت بـاران، بیـرون شـدند. سـّید بـا ایشـان بیـرون آمـد، حـال آن 

جامـه ای از ابریشـم و جّبـه و ردای ابریشـمیِن نقـش دار و عمامـه ای پوشـیده بـود. پـس ردای 

کشید و چنین سرود: ابریشمینش را بر زمین 
ای ابر! بر زمین فرود آی و سنگی بردار، سپس بر آنان سنگ بیافکن!

که اینان با فرزندان احمد در جنگند.« قطره ای از باران به ایشان منوشان؛ چرا 

 ]األغانی: ٢٧٠/٧[�

ــّی  ــه ول ک ــدی  ــه روزی مه ک ــود  ــت نم ــم روای ــی برای ــلیمان ناج ــد:[ ابوس گوی ــرج  4. ]ابوالف

کار را از بنی هاشــم  عهــد بــود، جلــوس نمــود تــا صله هــای قریــش را بــه آنــان عطــا نمایــد. ایــن 

آغــاز نمــود و ســپس بــه دیگــر خاندان هــای قریــش پرداخــت. ســّید فرارســید و بــه ربیــع، دربــاِن 

گفــت: »در ایــن، انــدرزی اســت بــرای امیــر؛ آن را بــه  کاغــذی ســر بــه مهــر داد و  منصــور، قطعــه 

ی برســان.« ربیــع آن را رســانید. در آن، چنیــن نوشــته شــده بــود: و
به فرزند عّباس، هم نام محّمد]؟ص؟[، بگو: به »بنی َعدّی«2 حّتی درهمی عطا مکن!

گرفت و از آن جا به نبرد پرداخت. کعبه سنگر  که در حریم  1. مقصود، عبداهّلل بن زبیر است 

2. تیرۀ عمر از قبیلۀ قریش.)ن.(
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کـه آنـان بدتریـن آفریـدگان از میـان پیشـینیان   و نیـز »بنـی  َتیـم بـن ُمـّره«1 را محـروم سـاز ؛ چـرا 

و پسینیان هستند.

کنـی، احسـانت را سـپاس نگویند و تو را جـزا دهند بـه اینکه نکوهش  گـر بـه آنـان چیـزی عطـا  ا

گردی و دشـنام داده شـوی.

گر آنان را امانتدار یا کارگزار گیری، به تو خیانت ورزند و خراج تو را برای خویش غنیمت گیرند. و ا

کـه بـه ملـک رسـیدند،  گـر از بخشـش بـه آنـان دسـت بـداری، نـاروا نیسـت؛ چـه خـود آن گاه  و ا

کردنـد و سـتمکارتر بودنـد. محـروم سـاختن شـما را آغـاز 

میراث محّمد را از عموها و دو فرزند و دخترش، همتای مریم، دریغ نمودند.

کـه بـه جانشـینی منصـوب شـده باشـند؛ و آن چـه در ایـن  گرفتنـد، بـی  آن  امـارت را در چنـگ 

گناهـکاری آنـان بـس اسـت. زمینـه انجـام دادنـد، بـرای 

کند؟ گر به آنان احسان  گویند ا آنان احسان محّمد را سپاس نگفتند؛ آیا جز او را سپاس 

خداونـد بـا محّمـد بـر ایشـان مّنـت نهاد و به دسـت او، هدایتشـان نمود و تن ها شـان را پوشـاند 

ک شـان داد؛ و خورا

گونه زشتی دست یازیدند و جام تلخ ]نامالیمات[  اّما آنان در برابر وصّی و جانشینش به همه 

را به او نوشاندند.

گفــت:  یــة بــن َیســار، افکنــد و  کاتــب خــود، ابوُعَبیــداهّلل معاو مهــدی آن را بــه ســوی 

ی آن را قطــع نمــود و مــردم بازگشــتند. ســپس ســّید نــزد  کــن!« و »پرداخــت صلــه را قطــع 

گفــت: »اســماعیل! انــدرزت را پذیرفتیــم.«  ی چــون ســّید را دیــد، خندیــد و  مهــدی درآمــد. و

و به آنان چیزی عطا نکرد. ]األغانی: ٢6٣/٧[�

5. از ُسـَوید بـن حمـدان بـن ُحَصیـن روایـت شـده اسـت: »سـّید با ما رفت و آمد داشـت 

و نـزد مـا می آمـد. روزی از نـزد مـا برخاسـت و رفـت. پـس از رفتنـش، مـردی درآمـد وگفـت: 

کـه بـه شـراب خـوردن و دشـنام  یـد. پـس بـا ایـن مـرد  ›شـما نـزد سـلطان شـرافت و احتـرام دار

 دادن بـه پیشـینیان، مشـهور اسـت، همنشـین نشـوید.‹ ایـن خبـر بـه سـّید رسـید؛ بـه سـوید

1. تیرۀ ابوبکر از قبیلۀ قریش.)ن.(
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 ]که من باشم[ چنین نوشت:
کـرده اسـت،  کوثـر را طبـق آن چـه حـارث اعـور1 روایـت و توصیـف  ای پسـر ُحَصیـن! حـوض 

کردم. برایت وصف 

کامل خویش می رسی. گر فردای قیامت، جرعه ای از آن به تو بنوشانند، به حّظ وافر و بهرۀ  ا

کردم. گریخت یاد  که از نبرد خیبر  که در شعرم از آن ]ُبزدل[  گناهی نیست جز این  مرا 

گریخت، همچون فرار خر از شیر. که از مصاف با مرحب  کردم  از مردی یاد 

کج خلق است. که حرامزاده و  یکی از همنشینان شما این را ناپذیرفتنی و زشت شمرد؛ همو 

او دوستِی امام هدایت و فاروق بزرگ اّمت )= علی؟ع؟( را بر من عیب دانست و خرده گرفت.

گواه باطل و زشتی ها است. که هر موی آن،  به زودی ریشش را خواهم تراشید؛ چرا 

بـه خـدا سـوگند! همـۀ بـزرگان مـا از آن مـرد بریدنـد و همـواره دوسـتار و همنشـین سـّید 

)]٢٧4-٢٧٣/٧[  ٢54-٢5٠/٧ )األغانـی:  گشـتند.« 

که سّید اسماعیل بن محّمد ِحْمَیری  6. از معاذ بن سعید ِحْمَیری روایت شده است 

که  گفت: »آیا تو اسماعیل بن محّمد  ی  _ رحمه اهلل _ نزد سّواِر قاضی، شهادتی داد. سّوار به و

گفت: »چگونه برای شهادت دادن نزد  گفت: »آری.« سّوار  سّید خوانده می شود، نیستی؟« 

گفت: »همانا  که من می دانم تو با پیشینیان دشمنی می ورزی.« سّید  من آمدی، حال آن 

خداوند مرا از دشمنی با دوستان خدا دور داشته؛ و جز این نیست که همواره بر این شیوه ام.« 

که به حق شهادت ندادی.«  سپس از جای برخاست. سّوار به او گفت: »برخیز  ای رافضی؛ 

که می سرود: سّید _ رحمه اهلل _ بیرون درآمد، حال آن 
پدرت فرزند دزد ُبز پیامبر است! و تو فرزند دخت ابوَجْحَدری.

گمراهی  و زشتی، هستیم. کنندۀ اهل  کوری چشم تو، رافضی، یعنی طرد  ما به 

را  آن  تـا  را دسـتور داد  کسـی  و  نوشـت  کاغـذی  بـر قطعـه  را  آن  و  سـپس شـعری سـرود 

ی سـّوار قـرار دهـد. سـّوار آن را برگرفـت و چـون درونـش را  کاغذهـای پیـش رو در میـان قطعـه 

د1١( ضمن شـرح 
ّ
1. حـارث اعـور َهْمدانـی )د. 65 ( از سـران اصحـاب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت که در همین کتاب )مجل

حال پدر شـیخ بهایی، در شـمار شـاعران سـدۀ دهم، از وی یاد خواهد شـد.
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کبـر« فـرود آمـده بود، رفـت تا ضّد سـّید دادخواهی  خوانـد، نـزد ابوجعفـر منصـور کـه در »جسـر ا
کـه در آن می گویـد: 1 کنـد. پیشـتر سـّید نـزد منصـور رفتـه و قصیـدۀ خـود را برایـش خوانـده بـود 

ای امین خدا و ای بهترین فرمانروا؛ ای منصور!

که َسّوار بن عبداهلل، از بدترین قاضیان است. ]بدان[ 

َنعثلی2 و جملی )= از اصحاب جنگ جمل( است و با شما هماهنگ نیست.

ش دزد ُبز بود و بدکاره ای از بدکاران،
َ

جّد
کارهای ناپسندی به وی نسبت می داد.3 کلمات زشت و  دزد ُبز پیامبر و 

که پیامبر را از پشت حجره های خانه اش ]با بی ادبی[ می خواند:4 کسی بود  او همان 

کارهاییم! که ما نیز اهل شّر و فالن  ای فالن! نزد ما آی 

گوار حفظ نکناد! که خدایش از بالها و پیشامدهای نا کن؛  کفایت  ]ای منصور![ مرا از شّر او 

که میراث ستمگران و سرکشان است. کرد  میان ما، سّنت هایی برقرار 

گویـد، دچـار  کسـی ]چـون او[ را هجـو  کـه  کردیـم و هـر  ]بـه خاطـر ایـن پلشـتی ها[ مـا او را هجـو 

گردد.  کمرشکن  خطر و بالهای 

ی[ منصـــوب  کنـــون تـــو را بـــه داوری ]دربـــارۀ و گفـــت: »ا ابوجعفـــر منصـــور خندیـــد و 

کـــه هجـــوش نمـــودی!« پـــس ســـّید _ رحمـــه اهلل _ شـــعری  کـــن چنـــان  نمـــودم. ســـّوار را مـــدح 

کـــه در آن می گویـــد5: خوانـــد 
که مهتران حمیر در آن جای دارند. من مردی از ِحْمَیرم. خاندانم در جایگاهی قرار دارند 

کـه دارای جایگاه بلنـد و افتخارات  کـه هیـچ صاحـب بخشـش و عطایی را  کـرده ام  سـوگند یـاد 

اسـت، نستایم؛

ک ]و بـی فـروغ از  یـم و در منزلگاه هـای هراسـنا 1. بیـت آغازیـن ایـن قصیـده، چنیـن اسـت: ای دوسـت بـه پـا خیـز تـا برو
کنیـم! حضـور یـاران[ منـزل 

2. اسـتاد عـدوی در پانوشـت األغانـی )٢6١/٧( گفتـه اسـت: »نعثـل« در اصـل نـام یک مرد یهودی اهـل مدینه بود. برخی 
گفته انـد: نـام مـردی ریـش دراز اهـل مصـر بـود و چون می خواسـتند به عثمان ناسـزا گوینـد، او را به نعثل تشـبیه می کردند.

3. این بیت را از األغانی )٢6١/٧ ]٢٨١/٧[( و طبقات ابن معتز )ص٨ ]ص٣4[( آوردیم.

4. اشاره به نزول آیۀ حجرات درباۀ بنی عنبر، اجداد قاضی سّوار است.

ــه مــدح  ــه جــای آن، ب گرفــت و از ســتایش ســّوار ســخنی نگفــت و ب ــده  5. ّســید در ایــن ســروده، خواســتۀ منصــور را نادی
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ پرداخــت. )ن.(
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کـه آنـان را نـزد مـن احسـانی ]و بـر مـن مّنتی[ اسـت که  مگـر آن سـپیدرویان، یعنـی بنی هاشـم، 

گفت. بایـد آن را سـپاس 

]آری؛[ آنان را نزد من احسانی است که سپاس آن واجب است، هرچند منکری آن را انکار نماید.

گستر ده بر ما بود. که رحمتی  که جز این نیست  ای احمِد خیر ]و برکت[ 

کند، که هرچه خواهد، طلب  کننده در بهشـت، یعنی جعفر،  حمزه و آن پرواز 

کوری، در بارۀ وی بینا شدیم؛ که پس از ]گمراهی و[  از بنی هاشمند؛ و نیز آن هدایتگر ما 

گشـت و مـردم روی زمیـن ]از حـّق[  کـه ]راه[ دیـن تاریـک شـد و ]نـور[ هدایـت ضعیـف  آن گاه 

کردنـد. گردن فـرازی  منحـرف شـدند و سرکشـی و 

که ]دژ[ خیبر در برابرش سر فرود آورد و تسلیم شد. یعنی علّی بن ابی طالب؛ همو 

کـه تخت  سـر فـرود آورد؛ و از روی اجبـار و خـواری در برابـر علـی سـر فـرود نیـاورد، مگـر هنگامـی 

بـزرگ قدرتـش فروغلتید و سـرنگون گشـت.

کـه عمـرو بن عبـدود بـا عبـور ]از خنـدق[   و نیـز در روز نبـرد »کـوه َسـْلع« )= نبـرد خنـدق( آن گاه 

گام برمی داشت، آمد، و با شمشیر برکشیده، خرامان و با تکّبر 

که شمشیر را به اهتزاز درآورده، می جنباند؛ همان گونه  با اطمینان به برتری خویش، درحالی 

گام برمی دارد. گله، با غرور  که شتر نر و سترگ و نیرومند 

گاه ]علی[ شمشیر درخشنده و تیز و بّرانش را بر سر وی فرود آورد. نا

خ می ریخت. ُکندۀ درخت سرنگون شد، در حالی که از رگ های گردنش مایع سر پس او چون 

کـه َحـْرث بـن عبیـداهّلل ربیعـی روایـت  نیـز از جملـۀ ماجراهـای سـّید بـا سـّوار، آن اسـت 

کبر‹ بود، نشسـته بودم. سـّوار نیز  ی در ›جسـر ا که و نموده اسـت: »در مجلس منصور، آن گاه 

آن جـا بـود. سـّید بـرای منصـور چنیـن خواند:
که او را شبیه و مانندی نیست، ُملک دنیا و دین را به شما عطا فرمود. آن خدایی 

کـه فرمانروایان چین  کـه آن را زوالـی نیسـت؛ تـا بدان جا ]گسـترده[  خداونـد ُملکـی بـه شـما داد 

کشیده، به حضورتان می آورند. را 

کم هند نیز یکسره در چنگ شما است و فرمانروای ترکان با خواری در بند است. و حا

گفـــت:  کـــه منصـــور می خندیـــد. ســـّوار  کـــه قصیـــده را بـــه پایـــان ُبـــرد، حـــال آن  تـــا ایـــن 

کـــه در دل نـــدارد، نـــزد تـــو بـــر زبـــان  ›ای امیرالمؤمنیـــن! بـــه خـــدا ســـوگند! ایـــن مـــرد آن چـــه را 

)367(
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کســـانی جـــز شـــما ایمـــان مـــی ورزد و دشـــمنی شـــما  ـــه دوســـتِی  ـــه خـــدا ســـوگند! او ب مـــی آوَرد. ب

را پنهان می دارد.‹

ی دروغ می گویـد و همانا من در مدح شـما راسـتگویم.  سـّید گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! و

نمـوده اسـت.  ایـن سـخن[ وادارش  ]بـه  ایـن حـال می بینـد، حسـدورزی  را در  تـو  اّمـا چـون 

کـه از پـدر و مـادرم در تـن  یـدن مـن بـه خانـدان شـما، رگـی اسـت  هرآینـه دلبسـتگی و مهرورز

بـا شـما دشـمن  ایـن مـرد و خاندانـش هـم در دوران جاهلّیـت و هـم اسـالم،  و  مـن اسـت؛ 

ی و خاندانـش درود باد! _  بوده انـد. خداونـد؟زع؟ در بـارۀ خانـدان ایـن مـرد، بـر پیامبـرش _ بـر  و

چنیـن نـازل فرمود1:“کسـانی کـه از پشـت حجره هـا ]= اتاق هـای پیامبـر؟ص؟[ تـو را بـه آواز بلنـد می خواننـد، 

بیش ترشـان نابخردنـد. )حجـرات/4(”.‹

ــه رجعــت  ی ب گفــت: ›ای امیرالمؤمنیــن! و گفــت: ›راســت می گویــی.‹ ســّوار  منصــور 

ــا  گفــت: ›اّم ــان بــد می گویــد.‹ ســّید  معتقــد اســت و ابوبکــر و عمــر را دشــنام می دهــد و از آن

ی مــرا معتقــد بــه رجعــت می دانــد، اعتقــاد مــن در ایــن زمینــه بــر پایــۀ ســخن  کــه و ایــن 

خــدای تعالــی اســت:“و روزی کــه از هــر اّمتــی، گروهــی از آنــان را کــه نشــانه های مــا را دروغ شــمردند، 

برانگیزیــم و فراهــم آریــم؛ پــس ]از پراکنــده شــدن[ بازداشــته شــوند. )نمــل/٨٣(”. نیــز در جــای دیگــر 

گردآوریــم و هیــچ یــک از آنــان را فرونگذاریــم. )کهــف/4٧(”.  فرمــوده اســت:“... و همــه را برانگیزیــم و 

کــه دو َحشــر در پیــش اســت: یکــی عــام و دیگــری خــاص. همچنیــن خــدای  پــس دانســتم 

گناهانمــان  گردانــدی. اینــک بــه  ســبحان فرمــوده اســت:“پروردگارا! مــا را دو بــار میرانــدی و دو بــار زنــده 

خ[ هســت؟ )غافــر/١١(”� و هــم فرموده:“خداونــد  اقــرار داریــم؛ پــس آیــا هیــچ راهــی بــرای بیــرون شــدن ]از دوز

او را صــد ســال میرانــد و بــاز وی را برانگیخــت. )بقــره/٢5٩(”. نیــز چنیــن فرمــوده اســت:“آیا ننگریســتی 

کــه از بیــم مــرگ، از خانه هــای خویــش بیــرون رفتنــد؟ پــس خداونــد آنــان را فرمــود: بمیریــد.  بــه آن هــزاران تــن 

ــره/٢4٣(”. ــرد. )بق ک ــان  ــپس زنده ش س

1. بنگرید به: تفسیر خازن: ١٧4/4 ]١65/4[�
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ِکبـرورزان  کتـاب خـدا؟زع؟ اسـت. و اّمـا رسـول خدا؟ص؟ فرمـوده اسـت:“روز قیامت،  ایـن 

میـان  فرمـود:“در  رسـول خدا؟ص؟  همچنیـن   1 شـد.”  خواهنـد  محشـور  مورچـه  چهـرۀ  در 

کـه در میـان اّمـت مـن هماننـد آن جریـان یابـد،  بنی اسـرائیل چیـزی جریـان نیافـت، مگـر آن 

کـردن چهره هـا( و خسـف )= در زمیـن فروبـردن( و قـذف )= پرتـاب  حّتـی مسـخ )= دگرگـون 

یفـه گفت:“بـه خـدا سـوگند! دور نباشـد که خداوند بسـیاری از این اّمت را 
َ

کـردن(.”2 نیـز ُحذ

کـه مـا بـه آن معتقدیـم، همـان اسـت  ینـه و خـوک مسـخ نمایـد.”3 پـس رجعتـی  بـه صـورت بوز

کـه خـدای  گفتـه و سـّنت، آن را آورده اسـت. همانـا مـن بـر ایـن بـاورم  کـه قـرآن از آن سـخن 

ینه یا خوک یـا مورچه به دنیـا بازخواهد گرداند؛  تعالـی ایـن مـرد، سـّوار، را در چهـرۀ سـگ یـا بوز

کافر است.‹ کبرپیشه و هم  گردنکش و هم  ی هم  زیرا به خدا سوگند! و

منصور خندید و سّید چنین سرود:

زانو به زانوی سّوار، ابوشمله، ]به داوری[ نزد پیشوا و داور دادگر نشستم.

کـه نـزد همـگان، چـه پا برهنـگان و چه کفش بـه پا کردگان، سراسـر خطا  ]سـّوار[ سـخنی گفـت 

و نادرسـت است.

از لکه های ننگینی که دربارۀ خاندانش گفتم، دفاعی نکرد؛ بلکه بر باطل خویش پای فشرد.

کـه دروغگویـی ایـن نابخـرد نـادان  و بـرای منصـور، راسـتگویی مـن آشـکار شـد؛ همان گونـه 

گشـت. آشـکار 

کنندۀ  کتاب روشِن جدا او با خدای صاحب عرش دشمن است؛ همچنین با رسوالنی همراه با 

که برمی گزیند. حّق از باطل4 ]چون محّمد؟ص؟[ 

کـه با فضیلت هایـش بر ]همۀ[  و نیـز دشـمنی مـی ورزد بـا آن دانشـور بـزرگ و بخشـنده )=علـی( 

صاحبـان فضل برتـری یافت.

1. ایـن روایـت را بـا ذکـر سـند، ِترِمـذی و نسـائی و منـذری )الّترغیـب و الّترهیـب: ٢٢5/٣ ]56٧/٣[( و ابن َدْیَبـع )تیسـیر 
صـول: ١5١/4 ]١٨٢/4[( آورده انـد.

ُ
الوصـول إلـی جامـع األ

2. بنگرید به: سنن ابن ماجه: 5٠٣/٢ ]١٣5٠/٢[�
3. بنگرید به: سنن ابن ماجه: 4٨٩/٢ ]١٣٣٣/٢[ و الّترغیب و الّترهیب: ١٠٧/٣ ]١١/٣[�

4. در متـن، »النّیـر الفاضـل« آمـده، ولـی بـه نظـر می رسـد »النّیـر الفاصـل« درسـت باشـد و ترجمـه بـر همیـن پایـه صـورت 
)ن.( گرفـت. 
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ـــان  ـــتندۀ آن ـــگاه فرس ـــه پیش ـــران را ب ـــوق پیامب ـــه حق ک ـــی  گروه ـــّق  ـــش در ح ـــم و قضاوت و در ُحک

کرده انـــد، ســـتم مـــی ورزد. ]= خداونـــد متعـــال[ ادا 

گشت. ک  خداوند نقش و نگار ]دروغین[ او را آشکار ساخت؛ پس مانند سرگشتگاِن بیمنا

گفــت: ›ای امیرالمؤمنیــن! آغازکننــده،  ی دســت بــدار!‹ ســّید  گفــت: ›از و منصــور 

ــه ســّوار  کشــم.‹ منصــور ب ــا مــن نیــز از او دســت  ستم پیشــه تر اســت. او از مــن دســت بــدارد ت

گفــت. از او دســت بــدار تــا تــو را هجــو نکنــد.‹« )الفصــول  گفــت: ›ســخنی از ســِر انصــاف 

]ص5٩-6٣[(  64-6١/١ المختــاره: 

که سّید در بارۀ سّوار قاضی، نزد منصور چنین خواند: ابوالفرج آورده است 
خ می رود، بگو: به پیشوایی که با فرمانبرداری از او، در روز قیامت امید رهایی از میانۀ آتش دوز

کـه ]بـر زمیـن[ جنبیـد! _ خدایـت پـاداش نیـک دهـاد! _ در هیـچ حکمـی از  کسـی  »ای بهتریـن 

سـّوار یـاری مجوی؛

کبِر  زورگو. ک بزرگ  یاری مجوی از این بد و پلید فکِر خود ستای عیبنا

از فرط زورمداری اش، دادخواهان در محضر او به قدر نگاهی سر بلند نمی کنند.

گر بازویش را نگرفته، بلندش نمی کردی،  زورمداری اش از روی خودپسـندی و تکّبر  اسـت؛ و ا

گرسـنه و برهنه  بود.« عینًا 

گفــت: »آیــا ماجــرای ایــاس  ســپس ســّوار داخــل شــد. منصــور چــون او را دیــد، بخندیــد و 

گواهانــی افــزون خواســت؟ پــس  کــه شــهادت فــرزدق را پذیرفــت و  یــه1 را نشــنیده ای  بــن معاو

کــه خــود را در معــرض ســّید و زبانــش قــرار داده ای؟« آن گاه، ســّید را  تــو را چــه نیــاز اســت 

کــه بــرای پوزش خواهــی نــزد ســّوار رود.  فرمــان داد تــا بــا ســّوار آشــتی نمایــد و نیــز دســتورش داد 

ی را نپذیرفــت. ســّید چنیــن ســرود: کــرد؛ اّمــا ســّوار پــوزش و ســّید چنیــن 
نزد حرامزادۀ بنی عنبر برای پوزش خواهی آمدم؛ اّما پوزشم پذیرفته نشد.

ـــه وی ســـپرد و در ســـال  کـــه عمـــر بـــن عبدالعزیـــز قضـــاوت بصـــره را ب ـــّرۀ ُمَزنـــی بصـــری اســـت  ـــن ق ـــة ب ی 1. وی ایـــاس بـــن معاو
١٢٢ درگذشـــت. ماجـــرای پذیـــرش شـــهادت فـــرزدق از جانـــب او، در األغانـــی )5٠/١١ ]٢٧5/٧[؛ چـــاپ بـــوالق: 5٠/١٩( 

آمـــده اســـت.
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کار  کار لئیمانـه اش سـرزنش می کـردم _ : »از ایـن  کـه او را بـر  گفتـم _ در حالـی  پـس بـا خویشـتن 

دسـت بدار!

آیا آزادمرد از آن چه انجام داده، نزد مردی از بنی عنبر عذر می برد؟

پدرت فرزند دزد ُبز پیامبر است و تو فرزند دخت ابو َجْحَدری.

گمراهی  و زشتی  هستیم.« کوری چشم تو، رافضی یعنی طردکنندۀ اهل  ما به 

گروهـی را آمـاده نمـوده تـا ضـّد  کـه بـه سـّید خبـر دادنـد سـّوار  نیـز ابوالفـرج آورده اسـت 

ی نـزد ابوجعفـر ]منصـور[  ی را قطـع نمایـد. پـس از و ی بـه دزدی شـهادت دهنـد تـا دسـت و و

کـردن در بـارۀ سـّید،  گفـت: »تـو را از حکـم  ی  شـکایت بـرد. منصـور، سـّوار را فراخوانـد و بـه و

یانـش، عـزل نمـودم.« از آن پس، سـّوار تا پایـان زندگی اش، دیگر  ی و خـواه بـه ز خـواه بـه سـود و

بـه سـّید متعـّرض نگشـت. ]األغانـی: ٢٨١/٧ و ٢٨٢[

کـه دو مـرد از بنی عبـداهّلل بـن دارم در این  ٧. از اسـماعیل بـن سـاحر  روایـت شـده اسـت 

کـس برتـر از دیگـران بـوده اسـت.  کـه پـس از رسـول خدا؟ص؟ چـه  موضـوع بـه سـتیز برخاسـتند 

کـه از راه برسـد، تـن دهنـد. از آن پس، سـّید از  کـه بـه داورِی نخسـتین کسـی  آن گاه پذیرفتنـد 

کـه علـی بن ابی طالـب؟ع؟ را برتـر  ی را نمی شـناختند، نـزد او رفتنـد. آن  کـه و راه رسـید. آن دو 

کسـی بهتریـِن  کـه پـس از رسـول خدا؟ص؟ چـه  گفـت: »مـن و ایـن مـرد در بـارۀ آن  می شـمْرد، 

ُبریـد  را  ی  و سـخن  سـّید  بن ابی طالـب.«  علـی  گویـم:  مـن  نموه ایـم.  اختـالف  بـوده،   مـردم 

کار بـوده، چـه می گوید؟« حاضـران خندیدنـد و آن مرد  کـه مـادرش زنـا و گفـت: »ایـن دیگـری 

گفتن نکرد. از ترس لب فروبست و قصد پاسخ 

)األغانـی: ٢4١/٧ ]٢6١/٧[؛ و طبقـات الّشـعراء ابن معتـز: ص٧ ]ص٣٣[ بـه نقـل از محّمـد بـن 

عبـداهّلل سدوسـی، از خـود سـّید(.

کـه سـّید بـن محّمـد ِحْمَیـری،  ٨ . در کتـاب الحیـوان جاحـظ )٩١/١ ]١٩٧/١[( آمـده اسـت 

گربـه ای تشـبیه نمـوده  عایشـه؟اهضر؟ را در جنگ افـروزِی روز جمـل بـرای نبـرد بـا فرزندانـش، بـه 
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گفتـه اسـت: کـه فرزنـدان خـود را می خـوَرد؛ و 
کـه لشـکریانش را  عایشـه همـراه بـا آن دو نگون بخـت در هودجـی بـه سـوی مـا آمـد، در حالـی 

بـه سـوی بصـره می رانـد.

که می خواهد بچه هایش را بخورد. گربه ای است  کارش  گویی او در این 

حکایت ها و نکته های نمکین سّید
کامل از حکایت ها و نکته های نمکین و سـخنان نغز سـّید را  ابوالفرج و جز  او، فصلی 

گـرد آیـد، خـود، کتابی شـود. مـا از بیان همۀ آن هـا خودداری می کنیـم و تنها  گـر  کـه ا آورده انـد 

یم. پـاره ای از آن هـا را به گنجایـش مقال، می آور

١. ابوالفـرج )األغانـی: ٢5٠/٧ ]٢٧١/٧[( بـا ذکـر سـند از مـردی آورده اسـت: »مـن بـا دو تـن از 

کـه از  پسـران قیـس رفـت و آمـد می نمـودم و آن دو از حسـن1 روایـت می کردنـد. روزی در حالـی 

گفـت: ›تختـۀ نگارشـت را بـه مـن نشـان ده تـا  نـزد آن دو بازمی گشـتم، سـّید مـرا دیـد و بـه مـن 

ک می کنـم.‹  در آن چیـزی بنویسـم؛ وگرنـه آن را از تـو می گیـرم و هـر چـه را در آن نوشـته ای، پـا

ی دادم و او در آن نوشت: من تختۀ نگارشم را به و

گوشـتش چـاق  کـه  گرسـنگی و لقمـه ای از تریـد ]آبگوشـت[  جرعـه ای از شـربت سـویق هنـگام 

]و پـر چربـی[ باشـد، نـزد مـن دوسـت داشـتنی تر اسـت از آن چـه فرزنـدان »قیـس« و »َصْلـت بن 

کنند؛ دینار« روایت 

کـه آنـان را بـه  کـرده اسـت. ایـن همـان اسـت  کس شـان روایـت  کـس از فـالن  از آن چـه فـالن 

می خوانـد.« خ  دوز آتـش 

کردنــد.  گروهــی بنشســت و بــرای آنــان شــعر خوانــد و ایشــان همهمــه  ٢. روزی ســّید نــزد 

گفــت: ســّید 
گوسـفندان  کـه از ]شـعر و[ ادب فراهـم آورده بـودم، میـان ایـن خـران و   »خداونـد آن چـه را 

گاوان تباه ساخت. و 

1. وی ابوسـعید حسـن بـن ابـی ]الحسـن[ َیسـار بصـری )د.١١٠( اسـت. ابن ابی الحدیـد ]شـرح نهج البالغـه: ٩5/4[ گوید: 
یـد و او را نکوهـش می نمـود.« »گفته انـد وی از کسـانی بـود کـه بـا علـی؟ع؟ دشـمنی می ورز
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گـوش نمی دهنـد. چهارپایـان چگونـه می تواننـد بـه سـخن انسـان  کـه مـی آورم،  بـه سـخنی 

فرادهنـد؟ گـوش 

گوینـد، بـا خـود می گویـم:  کـه انسـانند و چـون سـخن  کـه خامـوش باشـند، می پنـدارم  آن گاه 

قورباغـه هسـتند میـان آب و درخـت.«

]األغانی: ٢٧٣/٧[

گشـت.  کـه اباضی مذهـب بـود، همـراه  ٣. سـّید در راه ]سـفر[ خـود بـا زنـی از بنی تمیـم 

گـردم.«  کـه در راه سـفر هسـتیم، همسـر تـو  گفـت: »می خواهـم حـال  آن زن سـّید را پسـندید و 

گواهان؟«  گفت: »این ازدواجی اسـت همانند ازدواج اّم خارجه، پیش از حاضر شـدن ولّی و 

آن زن بخندیـد و گفـت: »در ایـن موضـوع می نگریـم. بـا ایـن همـه، تـو کیسـتی؟« سـّید گفت:
کـرده ای که میـان قبیله های یمنـی در قّلۀ عّزت  گـر از قومـم پرسـش کنـی، از مـردی پرسـش  »ا

قرار دارد.

در آن جا، پیرامون من قبایل »ذوکالع« و »ذوُرعین« و »َهْمدان« و »ذوَیَزن« منزل دارند.

و همچنین »أْزد« _ أزد عمان _ آن بزرگواران، آن گاه که مفاخرشـان در زمان گذشـته یاد شـود.

گرامی شان مرا زاد. خانۀ آنان خانۀ من است و وطنم در سرزمین پهناورشان است. دخت 

مرا دو منزل است؛ منزلی میانه در »َلْحج« و منزلی عّزت مند در »عدن« دارم.

کـه بـه واسـطۀ آن امیـد نجـات از سـرنگونی در آتـش  پـس از این هـا، آن دوسـتی و سرسـپردگی 

دارم، از آِن آن هدایت گـر، ابوالحسـن، اسـت.

گفـت: »تـو را شـناختیم. چیـزی شـگفت تر از ایـن نیسـت: مـرد یمنـی و زن تمیمـی؛  زن 

»بـا  گفـت:  سـّید  درمی آمیزنـد؟«  یکدیگـر  بـا  چگونـه  دو  ایـن  اباضـی!  زن  و  رافضـی  مـرد 

نیک اندیشـی ات در بـارۀ مـن، جانـت آرام می گیـرد و هیـچ یـک از مـا از پیشـینیان و مذهـب 

گاه شـوند، آن چـه  کـه چـون دیگـران از ازدواج آ گفـت: »آیـا چنیـن نیسـت  یـاد نمی کنـد.« زن 

پشـت پرده اسـت، برمال گردد و آن چه پنهان اسـت، آشـکار شود؟« سّید گفت: »پیشنهادی 

دیگـر برایـت دارم.« گفـت: »آن چیسـت؟« گفـت: »متعـه که هیچ کـس آن را نفهمد.« گفت: 

کـه پـس از ایمـان  »ایـن بـا زنـا یکسـان اسـت.« سـّید گفـت: »تـو را بـه خـدا پنـاه می دهـم از ایـن 

گفـت: »خـدای تعالـی فرمـوده اسـت: ›پـس  گفـت: »چگونـه؟«  گـردی!«  کافـر  آوردن، بـه قـرآن 
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هـرگاه از زنـان بـه آمیـزش بهـره گرفتیـد ]بـه نـکاح موّقـت[، کابین مقّررشـان را بدهید و در آن چـه پس از کابین 

مقّرر، بر آن توافق کردید، گناهی بر شما نیست.‹ ]نساء/٢4[«

گر اهل  زن گفـت: »آیـا از خـدا طلـب خیـر ]و بـر او تـوّکل[ نکنـی؟ مـن از تـو تقلیـد نمایـم، ا

ی  ی برفـت و شـب را بـه زفـاف و کـردم.« پـس زن بـا و گفـت: »چنیـن  قیـاس هسـتی.« سـّید 

ی را  کـه از خـوارج بودنـد، ایـن خبر رسـید. آنان تهدید کردنـد که و گذرانـد. بـه بسـتگان آن زن 

خواهنـد کشـت؛ و گفتنـد: »تـو بـا مـردی کافر ازدواج نمـوده ای.« زن ماجرا را انـکار نمود و آنان 

از متعـه خبـر نداشـتند. پـس مّدتـی بـر شـیوۀ متعـه، آن زن نـزد سـّید رفـت و آمـد می کـرد و بـا او 

که از هم جدا شدند. ]األغانی: ٢٨٣/٧-٢٨5[ پیوند داشت تا آن گاه 

سـخن سـّید در آغـاز حکایـت: »ایـن هماننـد ازدواج اّم خارجـه اسـت؟«، بـه ایـن َمَثـل 

یدن بـه  ک تر از ازدواج اّم خارجـه.« ایـن مثـل را در بـارۀ شـتاب ورز رایـج اشـاره دارد: »شـتابنا

کـه هر گاه  کار برنـد. اّم خارجـه زنـی بـود بـا نـام عمـره دختـر سـعد بن عبـداهّلل بن قـدار بن ثعلبه 

کسـی بـه خواسـتگاری اش می آمـد، بـه شـتاب »بلـه« می گفـت و چـون مـرد می گفـت: »مـرا در 

ی پاسـخ مـی داد: »]مرکبـت را[ بخوابـان!« خانـه ات پذیـرا بـاش!«، و

کنده فرزند آورد  گوید: »اّم خارجه برای عرب، از بیست و اندی قبیله، از پدران پرا د  ُمَبّرَ

گـر می خواسـت، می مانـد  کـه چـون بـا مـردی ازدواج می کـرد، صبحگاهـان ا  و او از زنانـی بـود 

کـه هنـگام صبـح،  بـود  ایـن  از همسـرش  نشـانۀ رضایتـش  و  گـر می خواسـت، می رفـت؛  ا و 

]١٣٢/٢ األمثـال:  ]مجمـع  می کـرد.«  آمـاده  غذایـی  برایـش 

گویـد: »همـراه سـّید بـر آسـتانۀ خانـۀ عقبـة بـن سـلم بـودم و بـا مـا پسـر  4. علـی بـن مغیـره 

سـلیمان بـن علـی نیـز بـود. مـا در انتظـار عقبه بودیـم که اسـبش را برایش زین نهـاده بودند. در 

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! شـاعرتریِن  کنایه زنـان بـه سـّید  ایـن حـال، پسـر سـلیمان بـن علـی، 

که می گوید: مردم، آن است 
“محّمد؟ص؟ بهترین انسانی است که بر زمین گام می زند و همچنین دو یارش و عثمان بن  َعّفان.”‹
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که می گوید: کسی است  گفت: ›به خدا سوگند! شاعرتر از او،  سّید از جا برجست و 

کسـی از ایشـان پایـه اش در  کـن! چـه  گمراهـی سـرگردانی، از قریـش پرسـش  گـر همچنـان در  “ا

دین اسـتوارتر اسـت؟

چه کسـی از آنان داناتر در دانش و بردبارتر در بردباری و راسـت تر در سـخن و وعده اسـت؟

ابوالحسـن  از  نیابـی،  نیـکان، حسـدورزانی  بـرای  تـو  گـر  ا نیـز  گوینـد و  را پاسـخ راسـت  تـو  گـر  ا

درنگذرنـد.”‹

ی نمـود و گفـت: ›ای جـوان! تـو بازمانـده ای شایسـته بـرای  سـپس بـه آن مـرد هاشـمی رو

بـد  را  پیشـینیانت  و  می کنـی  نابـود  را  شـرافتت  کـه  می بینـم  هسـتی.  پیشـینیانت  شـرافِت 

ی نیسـتی،  یشـۀ و کـه هم ر کسـی را  می گویـی و بـه دشـمنی بـا خانـدان خـود فرامی خوانـی و 

کـه فضیلـت تـو از فضیلـت او اسـت، برتـر می شـماری! بـه زودی، امیرالمؤمنیـن را از  بـر کسـی 

گاه می کنـم تـا خـوارت گرداَنـد.‹ آن جوان از شرمسـاری خیز برداشـت و در انتظار  ایـن کار تـو آ

گذشـته بـود، بـه  کنـار آن سـتور سـوار  کـه  عقبـة بـن سـلم نمانـد. خبرچیـن عقبـه، ماجرایـی را 

کـه عقبـه جایـزه ای بـرای سـّید تعییـن نمـود.« ]األغانـی: ٧/٢٨5[ ی نوشـت؛ چنـدان  و

کـه سـّید بـه اهـواز درون شـد و در آن زمـان،  5. ابوسـلیمان ناجـی روایـت نمـوده اسـت 

داشـت.  عهـده  بـر  را  اهـواز  فرمانـداری  بـود،  سـّید  دوسـِت  کـه  اسـدی  ک  َسـّما بـن  ابوُبَجیـر 

کـه  ی  کـه شـعر سـّید را از بـر می نمـود و بـرای و ابوُبَجیـر غالمـی بـه نـام یزیـد بـن مذعـور داشـت 

قـراءت می کـرد. را شـیعه می خواْنـد،  خـود 

بـه  نزدشـان  و  شـد  وارد  آنـان  بـر  و  رفـت  اهـواز  در  دوسـتانش  از  گروهـی  نـزد  سـّید  پـس 

ی را دسـتگیر نمـوده،  شـراب خواری پرداخـت. شـب هنگام، بازگشـت و پاسـبانان شـبگرد و

بـه زنـدان افکندنـد. فـردای آن روز، سـّید شـعری نوشـت و آن را بـرای یزیـد بـن مذعور فرسـتاد. 

یده  گناهی ورز گفت: »فرماندۀ پاسـبانان شـبگردت در حّق تو چنان  یزید بر ابوُبَجیر درآمد و 

کـه  گفـت: »ایـن ابیـات را بشـنو  گفـت: »آن چیسـت؟«  کارت بـا او راسـت نگـردد!«  کـه نظـام 
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سّید از زندان فرستاده است.« سپس برایش چنین خواند:
ای »مربـع«! در دیـار یـار اندکـی درنـگ کـن و آن را سـالم گوی و از آن ]درباۀ یاران[ پرسـش نما؛ 

گوید؟ که نشـنود، چگونه پاسـخ  و آن 

کبوتران نیستند! گشته  و در عرصه اش، جز درندگان و  کنانش خالی  که دیار یار از سا دریغ 

ع« به سر می بردند؛ ة« و »َرباب« و »َبْوَز پیش تر در آن جا همدمانی چون عروسک مانند »ُجمل« و »َعّزَ

کدامنی چهارتایی دیده نشـود. که در آن دیار مانند آنان در عفاف و پا حوریان نازک تنی 

کنـده  گشـت و روزگار _ ای دوسـت! _ پرا پـس از دوران اجتمـاع و انـس، آن دیـار از ایشـان تهـی 

گـرد مـی آورد. کـه  کننـدۀ جمع هایـی اسـت 

کـه می توانـی بـا  کـه سـالمت باشـی! همانـا تـو را نـزد امیـر منزلتـی اسـت  ]ای ابـن مذعـور![ امیـد 

آن زیـان رسـانی و هـم سـود.

کنی، خواسـته ات داده می شـود و شـفاعتت  گشـایی و پادرمیانی  هرگاه به حاجتی نزد او زبان 

گردد. پذیرفته 

گر به خلوتی با وی دسـت یافتی و نزد او کسـی که سـخنانتان را بشـنود نبود، امیر را بگوی: ا

»مرا به خاطر محّبتم به احمد؟ص؟ و فرزندانش ببخشای؛ که همانا دروکنندۀ آنی که می کاری!
گرفته و نگاهدار آن است.«  که سینه ام آن را در بر  آل محّمد؟ص؟ را در دل محّبتی است ویژه 

]األغانی: ٧/٢٨6[

در همین قصیده می گوید:

بـا  افتاده[انـد  بنـد  بـه  ]و  کـه خـوار شـده  کسـانی جویـا شـو  از حـال  و  برخیـز  ابـن مذعـور!  ای 

نگریسـت. نتواننـد  بـاال  بـه  کـه  چشـمانی  و  شـده  فروداشـته  گردن هـای 

کنده شده، سرکشی می کردند. گر پروای از ابو ُبَجیر  نبود، دشمنی شان را آشکار می ساختند و پرا ا

بی تابی مکنید و صبر پیشه سازید که ما هفتاد سال صبر کردیم، در حالی که بینی ها بریده می شد.

همان هنگام که هر آدینه خطیب زبان آوری از شما به پا می خاست و به امام ما ناسزا می گفت؛

گام برمی داشـت و پیا پـی ناسـزا می  گفت و پرندۀ شـومی  کـه بـا شـتاب در گمراهـی اش  خطیبـی 

را ماننـد شـده اسـت که با سـجع، بانـگ برمی آوَرد؛

کـه نگون بخـت شـیفتۀ هـر  تـا آفریـده ای را خشـنود سـازد و آفریـدگار را خشـمگین نمایـد. حّقـا 

شـّری اسـت!
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چـون ابوُبَجیـر ایـن شـعر را شـنید، فرمانـدۀ پاسـبانان شـبگرد خویـش را فراخوانـد و او را 

کـه مـرا بـه اصـالح آن، دسـتی نیسـت. بـا  کـردی  گفـت: »در حـّق مـن خطایـی  ناسـزا داد و 

گفت، او را بیرون  خواری به زندان رو و بگو: ›کداِم شـما ابوهاشـم اسـت؟‹ چون تو را پاسـخ 

ی را نـزد مـن  کـن و خـود، بـا خـواری همراهـش پیـاده بیـا تـا و بـر مرکـب خویـش سـوار  آور و 

کـرد؛ اّمـا سـّید نپذیرفـت و بـه بیـرون آمـدن از زنـدان راضـی نگشـت، مگـر  درآوری.« او چنیـن 

گردنـد. او نـزد ابوُبَجیـر آمـد و از ماجـرا  ی نیـز آزاد  کـه همـۀ دستگیرشـدگان بـا و بدیـن شـرط 

کـه سـّید نگفتـه اسـت آنـان را بیـرون بیـاور و بـه هـر  گفـت: »سـپاس خـدای را  کـرد.  گاهـش  آ

کنون آن  ی سـرپیچیم. با خـواری، ا یـک، پاداشـی نیـز عطـا کن؛ زیرا نمی توانسـتیم از سـخن و

کـه در آن  ی را  ی دوسـت مـی دارد، انجـام ده!« او برفـت و سـّید و همـۀ همراهـان و چـه را و

شـب دسـتگیر شـده بودنـد، رهـا سـاخت و سـّید را نـزد ابوُبَجیـر آورد. ابوُبَجیـر سـّید را مالمـت 

دوسـتان  از  برخـی  مجلـس  بـه  نیامـده،  مـا  نـزد  اّمـا  شـدی،  وارد  مـا  بـر  »تـو  گفـت:  و  نمـود 

فسق پیشـه ات رفتـی و آن چـه را بـر تـو حـرام اسـت، نوشـیدی تـا ایـن جریـان پیـش آمد!« سـّید 

ی عطـا  ی پـوزش خواسـت و ابوُبَجیـر فرمـان داد تـا پاداشـی واال بـه و بـه سـبب ایـن ماجـرا از و

ی بماند. ]األغانی: ٢٩١/٧[ کنند؛ و به او َمرکبی بخشید؛ و سّید مّدتی نزد و

6. ابوالفرج )األغانی: ٢5٩/٧ ]٢٧٨/٧[( از احمد بن عبدالعزیز جوهری، از عمر بن شّبه، 

که چنین حدیث می گوید:  که سّید از محّدثی شنید  از حاتم بن قبیصه روایت نموده است 

که حسن و حسین بر پشتش سوار شدند. عمر؟ضر؟ گفت:  »پیامبر؟ص؟ در حال سجده بود 

›مرکب شما، چه نیکو مرکبی است!‹ پیامبر؟ص؟ فرمود: ›چه نیکو سوارانی هستند آن دو!‹ 

سّید به شتاب، بازگشت و در این زمینه چنین سرود:

کناری نشستند و به بازی پرداختند. حسن و حسین؟امهع؟نزد پیامبر آمده، 

گفـت. ]آری؛[ آن دو نـزد او  پیامبـر بـه آن دو فرمـود: جانـم فدایتـان بـاد! و بـه آنـان خوشـامد 

چنیـن جایگاهـی داشـتند.

سپس سوار بر دوش پیامبر به سوی خانه بازگشتند؛ پس چه نیکو مرکوبی و چه نیک سوارانی!
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کدامن است. کیزه از هر پلیدی و دخت مادری پا کدامن، پا آنان بودند که مادرشان بس نیک، پا
مهتر ]و پدر[شان، پسر ابوطالب است. چه نیکو فرزندانی و چه نیکو پدر و مادری!

گمان می برید. که  که ]راه[ هدایت جز آن است  دوستان من! »مرجئی«1 مباشید و بدانید 
که تیرگی شک پس از ]روشنِی[ یقین، و ضعف بصیرت از پِس دیدن ]حّق[، و نیز بدانید 

کـه _  بـه هسـتی تان سـوگند! _ ایـن دو خصلـت،  گمراهـی اسـت. پـس بـر ایـن دو پـا مفشـارید؛ 
بـد چیـزی هسـتند.

ــود؟  ــه می شـ ــرت پس انداختـ ــه آخـ ــان، بـ ــوای هدایـــت، و عثمـ ــی، پیشـ ــارۀ علـ ــا داوری در بـ آیـ
مرجئه چه عناد ورزند!

ج احمق و شـتاب کار و بی پروای  و نیـز داوری در بـارۀ معاویـه، فرزنـد حـرب، و پیروانـش و خوار
نهـروان تـا قیامـت به تأخیـر می افتد؟

که پیشوایشان در روز معاد، همان بداعتقاِد شیطان پرست خواهد بود. همان ها 

ابن معتـز )طبقـات الشـعراء: ص٨ ]ص٣5[( بـدون ذکـر آن حدیـث، ایـن چنـد بیـت از آن 

شعر را یاد نموده است:
کـه حسـن و حسـین هنـگام چاشـت بـرای بـازی ]از خانـه[ بیـرون شـدند، رسـول خدا  در حالـی 

نـزد آنـان آمـد.
پیامبر آنان را به سـینه فشـرد و بدیشـان فرمود: جانم فدایتان باد! ]آری؛[ آن دو نزد او چنین 

جایگاهی داشتند.
 ]سـپس[ دوش خـود را در برابرشـان پاییـن آورد ]و آن دو را سـوار فرمـود[. چـه نیکـو مرکوبـی 

و چه نیک سوارانی!

کرده و از حدیث نام نبرده   مرزبانی در أخبار السـّید الِحْمَیری شـش بیت از این شـعر را یاد 

و افزوده است:
خداونـد از سـوی مـا بـه بنی هاشـم پاداش نیـک دهاد! و به برکت احمد آنان را بلندای بهشـت 

جزا دهاد!

کیزه اند و نیکو خصالند و شیرین زبان. ک و پا همه شان پا

بـا تسـامح و تسـاهل برخـورد  کمـان  گناهـان و حا کـه در مـورد  از مسـلمانان منحـرف  بـه »مرجئـه«، فرقـه ای  1. منسـوب 
می کردنـد و پیـروی از هـر کـس را کـه بـه خالفـت می رسـید، واجـب می دانسـتند. آنـان در زمـان بنی امّیه ظهـور یافتند و از 

تأییـد آنـان بهـره می بردنـد.)ن.(
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که در بارۀ دو اماِم  گوید: »این قصیده به نحو تضمین به چند حدیث پرداخته  امینی 

گشته؛ و شماری از بیت های این قصیده نیز از میان رفته است. این بیت: نوادۀ پیامبر وارد 
کناری نشستند و به بازی پرداختند. حسن و حسین نزد پیامبر آمده، 

مدینـة دمشـق:  یـخ  )تار کر  ابن عسـا و   ]١56/4 الکبیـر:  ]المعجـم  َطَبرانـی  آن چـه  بـه  دارد  اشـاره 

٣١4/4 ]٢٢/5[( با ذکر سـند از ابواّیوب انصاری روایت نموده اند: ›نزد رسـول خدا؟ص؟ درآمدم 

گفتـم:“ای رسـول خدا! آیـا آن  ی و بـر دامانـش بـازی می کردنـد.  کـه حسـن و حسـین در برابـر  و

گل  کـه دو دسـته  دو را دوسـت مـی داری؟” فرمود:“چگونـه آن دو را دوسـت نـدارم، حـال آن 

کـه آن هـا را می بویـم؟”‹ خوشـبوی مـن از دنیـا هسـتند 

کــه حســن  گفــت: ›بــر رســول خدا؟ص؟ درآمــدم، در حالــی  کــه  نیــز از جابــر روایــت اســت 

گفتم:“شــتر شــما، خــوب  کــرده، آن دو را راه می ُبــرد.  و حســین را بــر پشــت خویــش ســوار 

شــتری اســت!” فرمــود:“آن دو خــوب ســوارانی هســتند!”‹ در لفــظ دیگــر آمــده اســت: ›نــزد 

کــه حســن و حســین بــر پشــت او بودنــد و ایشــان؟ص؟ آن دو را بــر دو  پیامبــر وارد شــدم، حــال آن 

دســت و دو پــا، راه می ُبــرد و می فرمود:“چــه خــوب شــتری اســت شــتر شــما دو تــن؛ و چــه 

یــخ مدینــة دمشــق: 4/٢٠٧  کر )تار لنگه بارهــای خوبــی هســتید شــما!”‹ ایــن حدیــث را ابن عســا

]5١٢/4[( با ذکر سند آورده است.

این بیت:
کـه حسـن و حسـین هنـگام چاشـت بـرای بـازی ]از خانـه[ بیـرون شـدند، رسـول خدا  در حالـی 

نـزد آنـان آمـد.

و ابیـات پـس از آن، اشـاره دارد بـه آن چـه َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 65/٣[ از یعلـی بـن ُمّره 

گفـت:“ای  و  آمـد  اّم َایَمـن  کـه  بودیـم  پیامبـر؟ص؟  گـرد  ›گردا اسـت:  نمـوده  روایـت  سـلمان  و 

بـود.  آمـده  بـاال  کامـاًل  آن هنـگام، خورشـید  و  گـم شـده اند.”  و حسـین  رسـول خدا! حسـن 

رسـول خدا؟ص؟ فرمود:“برخیزیـد و در جسـت و جـوی دو پسـرم برآییـد!” هـر مـردی بـه سـویی 
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گشـتم. ایشـان همچنـان  کـه پیامبـر؟ص؟ حرکـت فرمـود، روان  روان شـد و مـن از همـان سـوی 

رفـت تـا بـه دامنـۀ کوهـی رسـید. در آن جا، حسـن و حسـین بـه یکدیگر چسـبیده بودند و یک 

افعـی بـر ُدم خویـش چنبـره زده، چیـزی شـبیه آتـش از دهانـش برمـی آوْرد. رسـول خدا؟ص؟ بـه 

ی بـه سـوی پیامبـر؟ص؟ نهـاد؛ سـپس خزیـد و بـه  سـوی افعـی شـتافت و آن نیـز سـخن گویان رو

بـر  و  نمـود  از هـم جداشـان  و  رفـت  آن دو  نـزد  ایشـان  آن گاه،  از سـوراخ ها درون شـد.  یکـی 

گرامـی هسـتید نـزد  کشـید و فرمود:“پـدر و مـادرم بـه فـدای شـما! چـه  چهره هاشـان دسـت 

خداونـد، شـما دو تـن!” سـپس یکـی از آن دو را بـر شـانۀ راسـت و دیگـری را بـر شـانۀ چپـش 

کـه مرکبتـان خـوب مرکبـی اسـت!” رسـول خدا؟ص؟  گفتم:“خـوش بـاد شـما دو تـن را  نهـاد. 

فرمـود:“و خـوب سـوارانی هسـتند آن دو؛ و پدرشـان بهتـر از ایشـان اسـت.”‹ )الجامـع الکبیـر 

که در کنز العّمال: ١٠6/٧ ]66٢/١٣[ آمده است(. سیوطی؛ چنان 

›حسـن  اسـت:  نمـوده  روایـت  عمـر  از   )]٣٩/5[  ٣١٧/4 دمشـق:  مدینـة  یـخ  )تار کر   ابن عسـا

گفتم:“مرکـب شـما دو تـن، چـه خـوب اسـبی اسـت  و حسـین را بـر دو شـانۀ پیامبـر دیـدم و 

_ طبـق لفـظ ابن شـاهین در الّسـّنه: چـه خـوب اسـبی زیـر شـما دو تـن اسـت. _ !” پیامبـر؟ص؟ 

فرمود:“و چه خوب سوارانی هستند آن دو!”‹«

ابوسفیان  خانۀ  دِر  بر  که  بودم  سّید  »همراه  است:  شده  روایت  ارقم  بن  سلیمان  از   .٧

کّفه  یک  بر  را  رسول خدا؟ص؟  قیامت،  ›روز  می گفت:  که  عبورکرد  قّصه گویی  بر  عالء   بن 

را می آورند  برتری می یابد. سپس فالن  آنان  بر  پیامبر  و  کّفۀ دیگر می نهند  بر  را  اّمت   و همۀ 

و با همۀ اّمت می سنجند و او بر آنان برتری می یابد. آن گاه، فالن را می آورند و او نیز با همۀ 

گفت: ›به  اّمت سنجیده می شود و بر آنان افزونی می گیرد.‹ سّید به سوی ابوسفیان رفت و 

زندگانی ام سوگند که رسول خدا؟ص؟ در فضیلت بر اّمت خویش برتری دارد؛ و این حدیث حق 

گناهان مردم بر ایشان برتری دارند، زیرا هر  که آن دو تن دیگر در همۀ  است؛ و جز این نیست 

کس  گران هر  گراِن آن و نیز  بار  کس سنتی زشت را بنیاد نهد و پس از وی به آن رفتار شود، بار 
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کس به سّید پاسخ نداد و چون رهسپار شد،  که به آن رفتار نماید، بر دوش او است.‹1 هیچ 

گروه نماند، مگر آن که وی را دشنام داد.« )األغانی: ٢٧١/٧ ]٢٩٠/٧[( هیچ یک از آن 

٨ .از محّمـد بـن کناسـه روایـت شـده اسـت: »یکی از فرمانـداران کوفه، ردایـی َعَدنی به 

ی نوشـت: سـّید هدیه نمود. سـید به و
ردایی به رسم هدیه از شما به ما رسید. امید که همیشۀ روزگار والی ای چون تو را از دست ندهم!

کاش با شلواری همراه می بود! م است. ای  خدایت جزای خیر دهد! آن ردا، زیبایی مجّسَ

ی یـک دسـت جامـۀ کامـل و اسـبی نیکـو و تنـدرو برای سـّید فرسـتاد و گفـت: ›]بدین  و

گونـه[ ابوهاشـم دسـت از سـرزنش مـا بـردارد و از مـا افزون خواهـی نکند.‹« ]األغانـی: ٢٩٠/٧[�

٩. مرزبانی ]أخبار السّید الِحْمَیری: ص١5٨[ با ذکر سند از َحْرث بن عبیداهّلل بن فضل روایت 

که فرمان داد تا سّید را به حضورش فراخوانند؛ و او حاضر شد.  کرده است: »نزد منصور بودیم 

منصور گفت: ›مدح خویش از ما در قصیدۀ میمیه ات را برایم بخوان که آغازش چنین است:
که آثارش بر باد رفته  است؟ ...  آیا خانه ای را می شناسی 

و ابیات تشبیب آن را فروگذار.‹ سّید برایش چنین خواند:
این را فروگذار و دربارۀ بنی هاشم بسرای؛ که در این صورت، به ]ریسمان[ خداوند چنگ می زنی.

ای بنی هاشم! دوستی شما، مایۀ تقّرب به خدا و محّبتتان بهترین چیزی است که می دانیم.

خداوند دروازۀ هدایت را با شما بگشود و فردا]ی روزگار[ نیز با شما به پایان خواهد برد.

کـه نکوهش کنندگان من در محّبت شـما،  در راه ]محّبـت[ شـما سـرزنش شـوم و آزار بینـم. هـال 

به نکوهش سـزاوارترند.

که عاشق و دلدادۀ شمایم. که بر من برشمارند، جز این  گناهی نیست  مرا 

من شیفته و خیرخواه شمایم و همانا من به محّبت شما پناهنده ام.

گناهان باز گوشده از فرعون یا بزرگ تر از آن است! گناهانم مانند  نزد آنان، 

که نزد آنان مّتهم هستم. گونه  پیوسته نزد شما پذیرفته و پسندیده ام؛ همان 

«( را ابن ماجه )الّسـنن: ٩٠/١ ]٧5/١[(؛ مسـلم ]الّصحیح: ٢٢٨/5[؛ ِترِمذی ]الّسـنن:  1. این حدیث )= حدیِث»َمن َسـّنَ
4٢/5[؛ نسـائی ]الّسـنن الکبـری: 4٠/٢[؛ و دیگـران بـا ذکر سـند روایت نموده اند.
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کـه  کسـی  ک مالیـده شـدن بینـی  مـدح و ثنایـم را بـه شـما اختصـاص داده ام، بـا وجـود بـه خـا

ک مالیـده شـود.  ]ایـن را نپسـندد و[ بینـی اش بـه خـا

کـه همـۀ عمـرت را در مـدح مـا سـپری نمـوده ای، چنـان  گفـت: ›پنـدارم  ی  منصـور بـه و

کـس  کـه َحّسـان بـن ثابـت عمـر خویشـتن را در مـدح رسـول خدا؟ص؟ بـه سـر آورد. مـن هیـچ 

ی سپاسـگزاری نمـود  ی حقـی نباشـد.‹ سـّید از و کـه تـو را بـر و  از بنی هاشـم را نمی شناسـم 

کسی بگوید.« که نشنیدم همانند آن را به  گفت  و منصور در وصف او سخنانی 

آورده  سـلیمان  بـن  جعفـر  از  سـند  ذکـر  بـا  ]ص١6٢[(  الِحْمَیـری  السـّید  )أخبـار  مرزبانـی   .١٠

گفـت: ›قصیـدۀ خویـش را  ی  ی درآمـد. منصـور بـه و کـه سـّید بـر و اسـت: »نـزد منصـور بودیـم 

گفتـه ای: کـه در آن  برایـم بخـوان 

]معاویـه[ فرزنـد هنـد و پیـش از وی ]عثمـان[ پسـر اروٰی به ُملکی رسـیده بودند که ریسـمانش1 

نیک تابیده شده بود.‹

 ]سّید آن را خواند تا به این ابیات رسید:[
گرداْنـد؛ و ُملـک یزیـد2، نزد همگان گناهی اسـت بر  و ]پـس از خـود[ آن ُملـک را بـه سـوی یزیـد 

گردن معاویه و مایۀ عذابی سخت و همیشگی.
کـه آنـان بـا آن چـه انجام دادنـد و در اندیشـۀ انجامش  خداونـد بنی امّیـه را خـوار و رسـوا سـازد! 

کردند. بودنـد، بـه بنـدگان خدا سـتم 
که ستاره فروافتد و بخت بخوابد. گشت؛  اّما بختشان خوابید و ستارۀ اقبالشان سرنگون 

کـه اسـالم از ]کارهای[  بنی امّیـه از فرمانروایـی بنی هاشـم بی تـاب گشـته، بگریسـتند، حـال آن 
آنان بگریسـت.

کـه بـه دسـت آن، روزهـای سـخت  کار آمـده  کـه دولتـی بـر سـر  کننـد ]بگـو: بکننـد[  گـر بیتابـی  ا
برایشـان3 ادامـه خواهـد یافـت.

گرفت. )ن.( ه« آمده، ولی به نظر می رسد »بَحبله« درست باشد و ترجمه بر همین پایه صورت 
ّ
1. درمتن، »ِبَحل

کـه همیـن درسـت تر بـه نظـر می رسـد و ترجمـه بـر  2. در متـن، »ملکـه« آمـده، ولـی در اعیـان الشـیعه، »و ملکـه« درج شـده 
گرفـت. )ن.(  همیـن پایـه صـورت 

3. در متـن، »علیکـم« آمـده، ولـی در اعیـان الشـیعه، »علیهـم« درج شـده کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمه بـر همین پایه 
گرفـت. )ن.(  صورت 
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پـس ایشـان را1 در برابـر هـر مـاه از حکومتشـان ماه هـا و در برابـر هـر سـال، سـال ها رنج و سـختی 

خواهد بود.

کـه ملـک و فرمانروایـی همـۀ آفریـدگان را بـه شـما عطـا  ای خانـدان ]پیامبـر خـدا،[ احمـد! آن 

کـرد و عطایـش هـم از روی قسـمت ]و حکمـت[ اسـت،]در حقیقـت[ میـراث پیامبر و جانشـینی 

ک شـد. گشـته و بینی شـان بـر خـا کـه بنی امّیـه خـوار  وی را بـه شـما بازگردانـد، در حالـی 

کامـل و تمـام خواهـد سـاخت و شـما را نـزد وی فزونـی   بی گمـان آن چـه را بـه شـما بخشـید، 

کمال است. و 

شـما فرزندان عموی پیامبرید. شـما را از سـوی خدای ذوالجالل تحّیت و سالم باد!

کـه ُملـِک انسـان  فرمانروایـی را از پیامبـر بـه ارث بردیـد و بـه میـراث او سـزاوارتر بودیـد؛ چـرا 

می گیرنـد. اختیـار  در  او  خویشـاوندان  را  درگذشـته 

از آن  بـه خاطـر فضلتـان  و  بـاور داشـتم  بـدان  و  را می شـناختم  برتـری شـما  و  همـواره فضـل 

می داشـت. دوسـت  را  شـما  قلبـم  بـودم،  کـودک  هنـوز  کـه  هنـگام 

به خاطر شما آزار می بینم و دشنام می شنوم و از خویشان بر من جفا می رود و سرزنش می شوم.

گویا درمنۀ سفید است. که  گشته  گیسوانم چنان  که به نهایت پیری رسیده ام و  تا امروز 

که از هر چه در برابرش بود، برای سّید لقمه برمی گرفت و می گفت: ›ای  منصور را دیدم 

از  و ستایشت  _ صلی اهلل علیهم _  با خاندان پیامبر  به پاس دوستی ات  را  تو  و  را  اسماعیل! خدا 

ایشان، سپاس باد و خدای از ما تو  را  پاداش خیر دهاد! ای ربیع! به اسماعیل اسبی و بنده ای 

و کنیزی و هزار درهم بپرداز و هر ماه برایش هزار ]درهم[ قرار ده.‹«

١١. از جاحظ، از اسـماعیل سـاحر روایت شـده اسـت: »من به سـّید ِحْمَیری و ابودالمه 

کـه پنداشـتیم خوابیـده  جـام شـراب مـی دادم. سـّید مسـت شـد و چنـان دیـده بـر هـم نهـاد 

ی بـود، آمـد. ابودالمـه او را در آغـوش  کـه زشـت رو اسـت. سـپس یکـی از دختـران ابودالمـه 

که می گفت: فشرد و به رقص درآورد، در حالی 
کرده است. نه مریم، مادر عیسَی تو را شیر داده و نه لقمان حکیم تو را سرپرستی و تربیت 

کـه همیـن درسـت تر اسـت و ترجمـه بـر همیـن پایـه  1. در متـن، »فلکـم« آمـده، ولـی در اعیـان الشـیعه، »فلهـم« درج شـده 
گرفـت. )ن.( صـورت 
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گفت: گشود و  سّید چشمانش را 
گاهـی مـادری بـدکار و پـدری فرومایـه، تـو را در آغـوش می گیرنـد و بـه سـینه می فشـارند.«  ولـی 

)لسـان المیـزان: 4٣٨/١ ]4٨٩/١[(

که در امالی فرزندش )ص١٢4 ]ص١٩٨[( آمده، با ذکر سند از  ١٢. شیخ الّطائفه، چنان 

محّمد بن جبلۀ کوفی روایت نموده است: »سّید بن محّمد ِحْمَیری و جعفر بن َعّفان طائی1 نزد 

ما گرد آمدند. سّید به وی گفت: ›وای بر تو! آیا در بارۀ آل محّمد؟مهع؟ چنین بد می سرایی )؟(:

خانه ها تــان را چــه می شــود کــه ســقف هایش ویــران می گــردد و جامه تــان از بی ارزش تریــن 

جامه هــا اســت؟‹

ــه او گفــت:  ›هــر گاه  جعفــر گفــت: ›چــه چیــز ایــن ســخن را ناپســند یافتــه ای؟‹ ســّید ب

نمی توانــی بــه نیکویــی مــدح کنــی، ســکوت نمــا! آیــا آل محّمــد را ایــن گونــه وصــف می کننــد؟ 

البّتــه مــن تــو را معــذور مــی دارم؛ زیــرا طبــع و دانــش و نهایــت تــوان تــو همیــن اســت. مــن، خــود، 

شعری سروده ام و زشتِی مدح تو را از ایشان سترده ام:
به خداوند و نعمت هایش سوگند یاد می کنم _ و انسان در برابر گفته هایش بازخواست می شود _ ؛

که علّی بن ابی طالب بر تقوا و نیکی آفریده و سرشته شده است.
که بر همۀ اّمت برتری داشت. او آن امامی بود 

سخن به حّق می گفت و بدان اهتمام می ورزید و امور باطل، او را به خود مشغول نمی ساخت.
آن گاه که نیزه ها از ]پستان[ جنگ، خون می دوشیدند و بزرگمردان از هول آن واپس می کشیدند، 

او در حالی که شمشیر درخشان و جالداده و بّران در کف داشت، به سوی هماورد می رفت، 
ـــرای  ـــام خویـــش ب کن ـــان راه رفتـــن ]بـــی هـــراِس[ شـــیر شـــرزه در میـــان شـــیربچه گانش؛ و از  چون

شـــکار بیـــرون می آیـــد.
گفتند. که در یک شب، میکائیل و جبرئیل بر وی سالم  کسی است  او 

میکائیـل همـراه بـا هـزار فرشـته و جبرئیـل نیـز میـان هـزار فرشـته، و از پـی آن دو، اسـرافیل، در 
گـروه بـه مـدد فـرود آمـده بودند؛ گـروه  شـب بـدر همچـون مرغـان، 

گفتند؛ و این از روی بزرگداشت و تکریم بود. و چون به برابرش رسیدند، بر وی سالم 

1. ابوعبـداهّلل مکفـوف از شـاعران کوفـه بـوده کـه در بـارۀ خانـدان پیامبـر سوگ سـروده هایی دارد و امام صـادق _ صلوات اهّلل 
علیـه _ بـه وی می فرمـوده تـا از سـروده های خـود، برایـش بخواند.
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ای جعفر! در این موضوع، چنین باید سرود. هماننِد شعر تو را برای نیازمندان و ناتوانان 

 می سـرایند.‹ جعفـر سـِر سـّید را بوسـه داد و گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! ای ابوهاشـم؛ تو سـروری 

و ما دنباله روانیم.‹«

از  ـد دوم ]ص5٣[( 
ّ
المرتضـی: مجل ابوجعفـر طبـری )بشـارة المصطفـی لشـیعة  را  ایـن حدیـث 

ی روایـت نمـوده اسـت. شـیخ ابوعلـی، فرزنـد شـیخ الّطائفـه، از پـدرش بـا سـند و

خلفای روزگار سّید

سـّید بـا ده تـن از خلفـا هـم روزگار بـود: پنـج تـن از بنی امّیـه و پنـج تـن از بنی عّبـاس. آنان 

از ایـن قرارند:

١.هشامبنعبدالملک)د.١٢5(�

ی زاده شد. ی ١٩ سال و ٩ ماه خالفت نمود. سّید در آغاز دوران خالفت و و

٢.ولیدبنیزیدبنعبدالملک)کشتهشدهدر١٢6(�

٣.یزیدبنولید)د.١٢6(�

کرد. ی شش ماه حکومت  و

4.ابراهیمبنولید)د.١٢٧(�

ی سه ماه بود. دوران خالفت و

5.مروانبنمحّمدبنمروانبنحکم.

گشت. ی برچیده  کشته شد و دولت بنی امّیه با و ی در سال ١٣٢  و

6.سّفاح)د.١٣6(�

کـه در سـال ١٣٢ بـر حکومـت فـراز آمـد. سـّید  کـس از بنی عّبـاس اسـت  او نخسـتین 

کـه در األغانـی ]٢5٩/٧[؛ فـوات الوفیـات ]١٩٢/١[؛ و شـرح نهـج البالغه تألیف  ی شـعری دارد  در بـارۀ و
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کنیـز  یـک  سـّید،  بـرای  ی  و سـاالنۀ  مسـتمّری  گـردد.  یافـت   )]١5٨/٧[  ٢١4/٢(  ابن ابی الحدیـد 

کیسـۀ درهـم بـا آورنـده اش، یـک اسـب و تیمـاردارش، و جامه دانـی از انـواع  و خدمتگـزارش، 

جامه هـا همـراه بـا آورنـدۀ آن بـود.

٧.منصور)د.١5٨(�

گفـت.  سـّید نـزد منصـور روزگاری خـوش داشـت و آن چـه می خواسـت، می توانسـت 

مسـتمّری منصـور بـرای سـّید در هـر مـاه هـزار درهـم بـود.

٨.مهدیبرزندمنصور)د.١6٩(�

کــرد. ســپس دســتگیر  ی، ســّید از او دوری نمــود و هجــوش  در آغــاز دوران خالفــت و

گشــت و ســّید بــه مــدح او پرداخــت. برخــی از  ی خشــنود  شــد و پــوزش خواســت. مهــدی از و

گذشــت. ی  ــا و حکایت هــای ســّید ب

٩.هادیبرزندمهدی)د.١٧٠(�

١٠.رشید)د.١٩٣(�

کرد و رشید دستور داد تا  ی را در دو قصیده مدح  او ٢٣ سال حکمرانی نمود. سّید و

کیسه را میان دیگران تقسیم نمود. این خبر  ی دهند. سپس سّید آن دو  کیسه پول به و دو 

کرده است.« که ابوهاشم از پذیرش پاداش های ما پرهیز  گفت: »می پندارم  به رشید رسید و 

گویــد: »چــون رشــید بــه حکمرانــی رســید، بــه  مرزبانــی )أخبــار الســّید الِحْمَیــری ]ص١6٣[( 

کــس  گــر رافضــی آن  گفــت: ›ا کــه ســّید رافضــی اســت. او را فراخوانــد. ســّید  ی خبــر دادنــد  و

کار  کــه بنی هاشــم را دوســت مــی دارد و آنــان را بــر دیگــران برتــر می شــمارد، مــن از ایــن  اســت 

گــر چیــزی جــز ایــن اســت، مــن بــدان اعتقــاد  عــذر نمی خواهــم و از آن دســت نمی شــویم؛ و ا

نــدارم.‹ ســپس چنیــن ســرود:
گشـتند؛ پـس اشـک دیـدگان  کـرده و[ جـدا  کـه ]کـوچ  عشـیره ات تـو را غمگیـن سـاخت، آن گاه 

ریـزان اسـت.
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روزی که اشتران را برای سفر باز آوردند، ]چنان از خود بی  خود گشتم که[ تو گویی، مست بودم.

که اشتران را بازپس برده و برفتند، حوران و غزاالنی بر آن ها سوار بودند. و آن گاه 

که[ چون برمی خاستند، ُسرینشان در تشبیه، تپه های شن بود. ]حوریانی 

و باالی آن، رخساری چون ماه و اندامی با طراوت چون شاخسار داشتند.

در همین قصیده است:

علی و ابوذر و مقداد و سلمان،

و عّباس و عّمار و عبداهلل برادرانی بودند،

]نزد پیامبر[ خوانده شـدند و دانشـی نزدشـان به ودیعت نهاده شـد. ایشـان نیز آن را به اهلش 

سـپردند و خیانت نورزیدند.

که آنان او را می پرستیدند. خدای صاحب عّزت و جالل را می پرستم به همان دین و آیینی 

و مرا بر این آیین، دلیل روشنگر حّق و برهانی است.

گفته ام، هیچ انسانی انکار نکند. که در بارۀ دو سبط ]پیامبر[  و آن چه را 

کنـــد، مـــن بـــه خوبـــی او را می شناســـم ]و انـــکارش را از روی  گـــر دشـــمنی ناصبـــی آن را انـــکار  و ا

عنـــاد می دانـــم[.

گناه شمارند و حال وصل مرا هجران دانند، گر این ]اعتقاد[ را بر من  و ا

گناهم نزد آن قوم، هیچ آمرزشی مباد! پس برای این 

که ]در حقیقت[ نیکی است. کسانی برشمرند  که بر  و چه بسیار بدی هایی 

ای دعوت کننده به دین خدا! راز من در این باره، آشکار است ]و چیزی را پنهان نسازم[.

کفران است. دوستی من به تو، ایمان؛ و رویگردانی ام از تو، 

این قوم، این اعتقاد مرا رافضی گری شمرده اند. ای کاش نه ]چیزی[ برشمارند و نه زنده باشند!

گروهی از بنی هاشم به او بخشش و محّبت نمودند.« ید و  ی لطف ورز رشید به و

گی های ظاهری سّید ویژ

گیســوان  گندم گــون، دارای انــدام ســازگار و دندان هــای ســپید آبــدار و  ســّید ِحْمَیــری 

گاه در  گفتــار بــود و هــر  گشاده پیشــانی، ستبرشــانه، نیکوبیــان، و زیبا انبــوه، خوش چهــره، 
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گفتــار خــود  کــه در آن مجلــس بــود، از  کــس را  گروهــی ســخن می گفــت، هــر  مجلســی بــا 

بهره ای می رساْند؛ و از ظریف گوی تریِن مردم بود.

بود،  ازد  بزرگان  از  و  بودند  را بعوضه )= پشه( لقب داده  او  شیبان بن محّمد حّرانی که 

همنشین  قبیله  جوانان  از  گروهی  با  و  داشت  سیاه  چهره ای  و  بود  من  همسایۀ  »سّید  گوید: 

بود که در میان آنان جوانی بود همانند وی: سیه چهره، بزرگ بینی، درشت لب، و با پیکری 

همانند زنگیان. سّید از کسانی بود که در میان مردم، زیر بغلهایش از بویناک ترین ها بود. این دو 

با یکدیگر مزاح می نمودند؛ سّید به وی می گفت: ›بینی و لبان تو همانند زنگیان است.‹ و آن 

جوان به سّید می گفت: ›رنگ و زیر بغل تو همچون زنگیان است.‹ سّید چنین سرود:
آن روز که َرباح ]زنگی[ را فروختیم، لبان شتری و این بینی زشتی را که داری، به تو عاریت داد.

گشته است. گر من  که رسوا بهرۀ من از میراث او، زیر بغل ها و رنگ تیره ای است 

گر بپذیری، این سودای سودمند را خواهی ستود. آیا آماده ای زیر بغلم را با بینی ات مبادله کنیم؟ ا

بی تردید میان جوانان، بینی تو زشـت ترین؛ و زیر بغل های من نیز بدبوترین اسـت.«

)األغانی: ٣٣١/٧ ]٢5١/٧ و ٢٨٩[؛ امالی فرزند شیخ: ص4٣ ]ص6٢٧[(

والدت و وفات سّید
سرور شاعران، ِحْمَیری، در سال ١٠5 در عمان )لسان المیزان: 4٣٨/١ ]4٨٨/١[( زاده شد 

 و در بصـره بـا سرپرسـتی پـدر و مـادر اباضی مذهبـش پرورش یافت تـا آن گاه که به بلوغ عقلی 

گاهی رسـید و آن دو را ترک نمود و به امیر عقبة بن سـلم پیوسـت و به او نزدیک گشـت، تا  و آ

کـه پـدر و مـادرش بُمردنـد و او از ایشـان ارث ُبـرد؛ چنـان که در همیـن کتاب )ص٢٣٢- آن زمـان 

گرفت   ٢٣4( گذشت. آن گاه، بصره را به سوی کوفه ترک نمود و در آن جا، از اعمش حدیث فرا

کوفه و بصره در رفت و آمد بود. و میان 

کــه  ی در روزگار خالفــت رشــید، در ُرَمیلــۀ بغــداد وفــات یافــت؛ و ایــن مطلبــی اســت  و

کــه رشــید همــراه بــرادرش، علــی بــن مهــدی1، فرســتاد، ســّید را  کفن هایــی  همــگان برآننــد. بــا 

1. پـس ایـن کـه در مجالـس المؤمنیـن و برخـی از شـرح حال نامه ها آمـده کـه مهـدی بر سـید نماز گزارد، اشـتباه اسـت؛ زیرا 
مهدی در سـال ١6٩ چند سـال پیش از وفات سـید، درگذشـت.
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گــزارد و بــه شــیوۀ شــیعیان، پنــج تکبیــر داد؛ و بــه فرمــان  ی نمــاز  کفــن نمودنــد و همــو بــر و

کنــار  َکــْرخ، در  ی بایســتاد تــا آن را همــوار نمودنــد. ســّید در جنینه جایــی در  رشــید، بــر قبــر و

ک سپرده شد. قطیعة الّربیع1 به خا

ی را ١٧٣ دانسـته و قاضی مرعشـی  مرزبانی ]أخبار السـّید الِحْمَیری: ص١5٢[ سـال وفات و

)مجالـس المؤمنیـن ]5١٧/٢[( آن را از دست نوشـتۀ کفعمـی2 نقـل نمـوده اسـت. ابن حجـر ]لسـان 

یـخ درگذشـت  گویـد: »دیگـران تار یـخ یـاد شـده از ابوالفـرج،  المیـزان: 4٨٨/١[ پـس از نقـل تار

سـّید را ١٧٨ دانسـته اند و ابن جـوزی ]المنتظـم:٣٩/٩[ آن را ١٧٩ دانسـته اسـت.«

مرزبانـی ]أخبـار السـّید الِحْمَیـری: ص١6٩ و ١٧٠[ بـا ذکـر سـند از ابـن ابی  حـردان روایت نموده 

گفـت: ›چـون  ی بـودم. بـه غـالم خویـش  اسـت: »در بغـداد بـه هنـگام درگذشـت سـّید، نـزد و

گاه نمـا. گمـان نـدارم کـه جز یکـی دو تن،  ُمـردم، نـزد جماعـت بصری هـا رو و آنـان را از مرگـم آ

کوفی هـا رو و مـرگ مـرا بـه آنـان خبـر ده و برایشـان  کسـی از ایشـان بیایـد. سـپس نـزد جماعـت 

چنیـن بخوان:
ای اهل کوفه! من دوستار شمایم، از آن گاه که کودک بودم تا به هفتاد سالگی و کهنسالی ام.

بـه شـما عشـق مـی ورزم و هـوادار و ستایشـگر شـمایم و ایـن را بـر خـود واجـب می د انـم، چـون 

سرنوشـتی محتـوم.

]ایـن همـه[ بـرای محّبـت شـما بـه وصـّی مصطفـی اسـت. از میـان همـۀ انسـان ها، مصطفـی 

و وصّی او ما را بس!

و نیز به خاطر محّبت به آن دو سرور صاحب نیکی )= حسن و حسین( و فرزندشان ]مهدی،[ 

همناِم آورندۀ آیات و سوره ها.
که بر دشمنان زبانه می کشد. که با او، امید رهایی از آتشی را داریم  او امامی است 

در زمانی که از خانه به گور رخت می کشم، این شعر را برای شما نوشته و فرستادم تا بخواهم، 

که جز شما کسی کار َکْفن و دفن مرا به عهده نگیرید؛ یعنی اهل بصرۀ ما، آن منکران حّق یا 

دارندگان کیسه های زر؛

1. منسوب به ربیع بن یونس، درباِن منصور.

که در همان بخش، شرح حالش خواهد آمد. 2. وی از شاعران غدیر در سدۀ دهم است 
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اســت[  منکــر  ]معروفشــان  اســت.  آنــان  مــالزم  و  همــراه  ســتمگری  کــه  فرمانروایــان  نــه   و 

و نیکی شان بی گمان سرانجام به بدی رسد.

که نقش و نگاری در آن نباشد و نه در پارچۀ فاخر مشکین. کنید  کفن  مرا در پارچه ای سپید 

که آنان میان مردان و زنان، بدترین آفریدگان هسـتند. ناصبیان مرا تشـییع نکنند؛ 

خ  ک، مـرا از ]دوز کـه خداونـد بـه رحمتـش و بـه پـاس ستایشـم از درخشـان رویان پـا امیـد اسـت 

و[ َسـَقر برهاَند!

گزارد.‹ ایشان هرآینه به سوی من خواهند شتافت و بر من نماز خواهند 

کفـن  کـرد. از بصری هـا تنهـا سـه تـن بـا سـه  کـه سـّید درگذشـت، آن غـالم چنیـن   آن گاه 

و عطـر آمدنـد. از کوفی هـا جمعّیتـی انبـوه همـراه بـا هفتـاد کفـن آمدنـد. رشـید، بـرادرش علـی 

را بـا چنـد کفـن و عطـر فرسـتاد. پـس کفن های همگان به خودشـان بازگردانده شـد و سـّید در 

گـزارد و پنـج تکبیـر  ی نمـاز  کفن هـای فرسـتاده شـدۀ رشـید نهـاده شـد. علـی پسـر مهـدی بـر  و

ی بایسـتاد تا آن را هموار نمودند؛ و سـپس رفت. این همه به فرمان رشـید بود.« داد و بر قبر و

کفـن را از ابوالعینـا1، از پـدرش روایـت نمـوده و افـزوده  کوفی هـا بـا هفتـاد  مرزبانـی، آمـدن 

َکْرخ،کنـار قطیعـة الّربیـع، مدفـون گشـت.« اسـت: »چـون سـّید درگذشـت، در منطقـۀ 

در ماجرای درگذشت سّید، برای وی مایۀ کرامتی جاودان بر جای مانده که در طول روزگار 

از آن یاد می گردد و در کتاب تاریخ تا ابد خوانده می شود. بشیر بن عّمار گفته است: »در رمیلۀ 

بغداد، هنگام وفات سّید حضور داشتم. وی فرستاده ای را به راستۀ قّصابان کوفه فرستاد تا 

آنان را از حال وی و درگذشتش آگاه کند. فرستاده به اشتباه، به راستۀ سموسین2 رفت. آنان 

سّید را دشنام دادند و لعن کردند. فرستاده دانست که اشتباه کرده است؛ پس به سوی کوفیان 

بازگشت و آنان را از حال و درگذشت سّید آگاه نمود و آنان هفتاد کفن برای وی آوردند. در حالی 

د بصری )د.٢٨٣(�
ّ

1. ابوعبداهّلل محّمد بن قاسم بن خال

2. در لغت نامه هـا چنیـن واژه ای را نیافتیـم. تنهـا در لغت نامـۀ دهخـدا، واژه ای شـبیه ایـن، یعنـی »سموسـه«، یافـت شـد 
کـه دو معنـا بـرای آن آمـده اسـت: یکـی سنبوسـه یـا همـان ُدلمـه؛ دیگـری دسـتمال یـا شـالی که به طـور مثلث تا کـرده، بر 

روی شـانه ها افکننـد. )ن.(
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که همه نزد وی حاضر بودیم، دیدیم که سخت دریغ و حسرت می خورد و چهره اش همانند قیر 

سیاه شده بود و سخن نمی گفت؛ تا آن که قدری بهبود یافت و چشمانش را گشود و به سوی 

قبله، به طرف نجف اشرف، نگریست و سه بار پیاپی گفت: ›ای امیرالمؤمنین! آیا با دوستار 

خود چنین می کنی؟‹ به خدا سوگند! از آن پس، در پیشانی او  رگه ای سپید درخشش یافت و 

همچنان گسترده شد تا همۀ چهره اش را پوشاند و صورتش همچون ماِه کامل گشت. آن گاه، 

وفات یافت و به آماده ساختن لوازم کفن و دفنش پرداختیم و در جنینه در بغداد دفنش نمودیم؛ 

و این در روزگار خالفت رشید بود.« )األغانی: ٢٧٧/٧ ]٢٩٧/٧[(

گشـت. پـس  گویـد: »هنـگام مـرگ، چهـرۀ سـّید سـیاه  ابوسـعید محّمـد بـن رشـید َهـَروی 

گفت: ›ای امیرالمؤمنین! آیا با دوسـتاران شـما چنین شـود؟‹ سـپس چهره اش سـپید گشـت، 

کـه مـاِه کامـل اسـت؛ و چنین سـرود: گویـی 
بشـارِت  بـا  مـرگ  گاه  بـه  را  او  بمیـرد،  دوسـتانش  از  هر کـس  کـه  دارم  دوسـت  را  ]امامـی[  آن 

شـود. خنـدان  چهـره ای  بـا  و  جـاودان[  ]بهشـت 

خ ندارد. که بمیرد و دشمن او را دوست بدارد، راهی جز به سوی دوز و هر 

گشتم، فدای تو باد! ای ابوالحسن! جانم و خاندانم و مالم و آن چه بر زمین دارا 

گاهـم ]و بـدان بـاور دارم[ و بـه رشـته ای از محّبـت   ای ابوالحسـن! مـن بـه برتـری و فضـل تـو آ

و عشق تو چنگ زده ام.

تو وصّی و عموزادۀ مصطفایی! ما با دشمنانت دشمنی می ورزیم و آن ها را وا می نهیم.

کـرد! بـدو  کـه مـرا در راه ]دوسـتی[ علـی و حـزب و شـیعیانش سـرزنش  چـه بسـا عیب جویـی 

کـه سـخت نادانـی!« کنـاد  گفتـم: »خدایـت لعنـت 

گمراهـی اش  دوسـتار و پیـرو تـو، اهـل نجـات، مؤمـن و آشـکارا بـر هدایـت اسـت و دشـمن تـو، 

شـناخته شـده و مشـرک  اسـت.«

کّشـی: ص١٨5 ]5٧١/٢[؛ امالـی فرزنـد شـیخ: ص٣١ ]ص4٩[؛ و بشـارة المصطفـٰی لشـیعة  )رجـال 

]ص٧6[( المرتضـٰی 

حسین بن عون گفته است: »در بیماری سّید ِحْمَیری که به مرگش انجامید، به عیادت 

)388(

274/2



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 416

که از عثمانی ها بودند، نزدش  گروهی از همسایگانش  وی رفتم. او را در حال احتضار یافتم و 

گشاده پیشانی، و ستبرشانه بود. پس در چهره اش لّکه ای  حضور داشتند. سّید زیباچهره، 

سیاه همچون نقطۀ مرّکب پدیدار گشت و همچنان افزونی و گسترش یافت تا همۀ چهره اش 

ک شدند و ناصبیان شادمان  از سیاهی پوشیده شد. همۀ شیعیان حاضر از این پدیده اندوهنا

گذشت تا در همان مکان، نقطه ای سپید پدیدار  گشودند. اندکی  گشتند و زبان به سرزنش 

شد و همچنان سپیدی اش افزونی و گسترش یافت تا همۀ چهره اش رخشنده و تابان گشت. 

آن گاه، سّید خنده ای دلنشین نمود و چنین سرود:
که اّدعا می کنند علی دوستارش را از سختی ها نمی رهاند. دروغ می گویند آنان 

گناهانم را بخشید. سـوگند به پروردگارم! به بهشـت جاودان درون گشـتم و خداوند 

پـس ای دوسـتان علـی! امـروز شـما را بشـارت بـاد و تـا فرارسـیدن مـرگ، بـر دوسـتی و والیتـش 

پـا برجا باشـید!

گیرید. که از آنان شده، دوست بدارید و ولّی خود  و پس از او، فرزندانش را یکایک با وصفی 

جـز  اهّلل  معبـودی  کـه  می دهـم  گواهـی  حقیقـت،  و  حـق  سـِر  ›از  گفـت:  چنیـن  سـپس 

 نیسـت؛ و از سـِر حـق و حقیقـت1، گواهـی می دهـم کـه محّمـد رسـول خدا اسـت؛ و از سـِر حـق 

و حقیقت،گواهـی می دهـم کـه علـی امیرالمؤمنیـن اسـت. گواهی می دهم کـه معبودی جز  اهّلل 

نیسـت.‹ سـپس خـود، چشـمانش را بـر هـم نهـاد، گویی جانـش فتیله ای بود که خاموش شـد 

یا سنگریزه ای بود که فروافتاد.«

ـه:  َکْشـُف الُغّمَ ی: ٢٠/٢ ]٢5٨/٣[؛  )أمالـی الطوسـی: ص4٣ ]ص6٢٧[؛ مناقـب آل ابی طالـب سـرو

)]4٠/٢[ ص١٢4 

سرشاری سّید از دانش و تاریخ

هـر کـس بـه مـوارد حّجـت آوری سـّید ِحْمَیـری و مضامینی که در شـعرش عرضه نموده، 

که علی، ولی  گواهی می دهم  1. در عبارت سـروی چنین اسـت: » ... از سـِر راسـتی و درسـتی. و از سـِر نرمی و مهرورزی، 
خداوند است.«
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کـه او  کامـاًل درمی یابـد  گـردد،  گاه  ی بـا افـراد شـیعه و سـّنی هـم روزگارش آ گوهـای و و گفـت و 

گام هایـی بلنـد نهـاده و بـه  یافـت سـّنت ارجمنـد،  گرامـی خداونـد و در کتـاب  در فهـم مـراد 

ی در دوسـتی خانـدان پیامبـر؟مهع؟ بـا  نهایتـی دوردسـت راه یافتـه اسـت؛ و کوشـش شـتابان و

بصیـرت در کارش و برخاسـته از دانـش لبریـز و شـناخِت کمال یافتـه بوده، نه همچون کسـی 

بـر  و هیاهـو  گـری  و غوغا پذیرفتـه  گاهـی مختصـر  آ و  تقلیدگـری محـض  بـا  را  اعتقـادی  کـه 

گشته باشد. اندیشه اش چیره 

از نمونه های دانش وی آن است که در حّجت آوری اش بر قاضی سّوار در مجلس منصور 

کتاب  گذشت و با حجت خویش از  کتاب )ص٢5٨(   در زمینۀ اعتقاد به رجعت، در همین 

و سّنت، او را از پاسخ گویی ناتوان نمود. نمونۀ دیگر نیز در همین کتاب )ص٢64( گذشت.

گفته اند سید در روزگار هشام به حج  که  مرزبانی )أخبار السّید الِحْمَیری ]ص١٧٨[( آورده 

گفته ای )؟(: که  کس  گفت: »آیا تویی آن  ی سالم داد و  کمیت را دیدار نمود و بر و آمد و 
گرامـی رسـول اهلل ندادنـد، نمی گویـم: ایشـان ]بـا  گـر آنـان فـدک و میـراث پیامیـر را بـه دخـت  ا

کافـر شـدند. ایـن رفتـار[ 

آن گاه که در روز قیامت ]در پیشگاه حّق[ حاضر شوند، خدا می داند که چه عذری خواهند آورد.«

کمیـت گفـت: »آری؛ مـن بـه تقّیـه از بنی امّیـه چنیـن گفتـم. در ضمـِن همین سـخن من، 

ایـن گواهـی بـر ضـّد آن دو تـن هسـت کـه آن چـه را از آِن دختر رسـول خدا بود، از وی سـتاندند.«

کـرد. ای مـرد! در بیـان  گـر بنـا بـر  بیـان حجـت نبـود، سـکوت می توانسـتم  سـّید گفـت: »ا

یـده ای. رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›فاطمـه پـاره ای از تـن من اسـت و هر چـه او را  حـق ناتوانـی ورز

گـردد و  ی خشـمگین  نـاآرام کنـد، مـرا هـم نـاآرام می سـازد؛ و همانـا خداونـد بـه سـبب خشـم و

کـه  یـده ای  بـه سـبب خشـنودی او، خشـنود شـود.‹ پـس تـو بـا رسـول خدا؟ص؟ مخالفـت ورز

فدک را به فرمان خدا به فاطمه بخشـید؛ و امیرالمؤمنین و حسـن و حسـین و ام َایَمن به سـود 

ی بخشـیده اسـت؛ اّما آن دو  کـه رسـول خدا؟ص؟ فـدک را به عنوان اقطاع به و او گواهـی دادنـد 
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ی، بـه ایـن حکـم ننمودند. خـدای تعالی فرماید: ›مرا میراث می بـرد و از خاندان یعقوب  تـن بـرای و

نیـز میـراث َبـَرد.‹ ]مریـم/6[ و نیـز فرمایـد: ›و سـلیمان از داوود میراث برد.‹ ]نمل/١6[ و ایشـان برآنند که 

کـه پیامبـر، ابوبکـر را بـه پیشـنمازی برگماشـته  سـبب رسـیدن خالفـت بـه آنـان، نمـاز ]= ایـن 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود:  گواهـی دادن عایشـه بـه ایـن مطلـب، بـه سـود پـدرش بـود  بـود[ و 

گواهـی آن زن بـرای پـدرش راسـت شـمرده  یـد!‹ سـپس  ›فـالن را بـه پیشـنمازی مـردم بگمار

گواهـی فاطمـه و علـی و حسـن و حسـین و اّم َایَمـن در ماجرایـی چـون فـدک راسـت  شـد؛ اّمـا 

شـمرده نشـد و از کسـی چـون فاطمـه بـرای اثبـات اّدعایـش در بـارۀ آن چـه از آِن پـدرش بـوده، 

بّینه خواستند؛ و تو نیز سخنی این چنین می گویی!

از ایـن گذشـته، نظـرت چیسـت در بـارۀ مـردی کـه سـوگند طـالق یـاد کنـد به ایـن که آن 

چـه فاطمه؟اهس؟طلـب نمـود، حـق بـوده و علـی و حسـن و حسـین و اّم َایَمـن جـز به حـق گواهی 

ی چه می گویی؟« نداده اند. در بارۀ طالق و

ی طالق واجب نیست.« گفت: »بر و کمیت 

سّید گفت: »اگر سوگند طالق یاد کند که آن چه آنان گفته اند حق نبوده، نظرت چیست؟«

گفت: »طالق تحّقق می پذیرد؛ زیرا آنان جز حق نگفته اند.« کمیت 

کار خویش بیندیش!« گفت: »پس در  سّید 

 کمیـت گفـت: »مـن از آن چـه گفتـه ام، نـزد خداونـد توبـه می کنـم. ای ابوهاشـم! تـو داناتر 

و فقیه تر از مایی.«

سـّید هـم در دانـش کتـاب و سـّنت چیره دسـت بـود و هم بـا حّجت های دینی آشـنا بود 

و هـم بـه شـیوه های حّجـت آوری در مذهـب و برهـان آوردن در برابـر مخالفـان عقیـدۀ خـود، 

کـه  یـخ یمـن از آثـار او اسـت  کتـاب تار یـخ دسـتی بلنـد داشـت.  بصیـرت داشـت؛ و هـم در تار

ی دانسـته اسـت. صفـدی )الوافـی بالوفیـات: 4٩/١( آن را تألیـف و

ــر ایــن  ــز از مضامیــن کتــاب و ســّنت اســت، گواهــی اســت راســت ب شــعر ســید کــه لبری
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کــه وی بــه مقصودهــا و اشــاره ها و نص هــا و تصریح هــا]ی کتــاب و ســّنت[ آگاهــی کامــل 

داشــته اســت. هــر چــه فضیلتــی اســتوارتر و دلیلــی آشــکارتر و حّجتــی رســاتر بــود، توّجــه ســّید 

 بــرای بــه شــعر کشــیدن آن بیش تــر بــود، هماننــد حدیــث غدیــر و منزلــت و تطهیــر و رایــت 

 و طیــر و جــز آن هــا. از ایــن جملــه، حدیــث عشــیره اســت کــه در ســخن خــدای تعالــی آمــده: 

ــه آغــاز دعــوت پیامبــر اســت.  ــوط ب »و خویشــاوندان نزدیــک خویــش را بیــم ده.« ]شــعراء/٢١4[ و مرب

ســّید در چنــد قصیــده بــه ایــن حدیــث اشــاره نمــوده، از جملــه:
ای امیر مؤمنان! پدر و مادرم فدای تو باد!

پدر و مادرم و همۀ خاندانم فدای تو باشند!

و همچنین خانواده ام و دارایی ام و دخترانم و پسرانم!

گردد، ای پیشوای پرهیزگاران! و جان من هم فدای تو 

و امانتدار خدا و میراث بر دانش پیشینیان!

و جانشین مصطفی، یعنی احمد، بهتریِن فرستادگان.

و صاحب حوض ]کوثر[ و دورکنندۀ بدعت گذاران از آن!

تو بر مردم بیش از خودشـان والیت داری و بهتریِن مردمان در دین داری هسـتی.

کرد؛ که پیامبر خویشـاوندانش را به اسـالم دعوت  و در دنیا نیز برادر او بودی، آن روز 

کنند. ایشان چهل تن بودند. تا فراخوانش را به سوی خدا اجابت 
ُکنام ]و مایۀ عّزت[ بودند. ِگردش ]حلقه زده[ و برای او چون  برخی عمو و برخی پسر عمو 

کتاب روشن را از او به ارث بردی. تو دانش ]الهی[ و 

کیزه بودی. ک و پا تو در دوران میانسالی و نوجوانی و شیرخوارگی و جنینی ]درهمه حال[ پا

ِگل بودند. که همۀ آفریدگان ]در آب و[  گرفتن از بندگان، آن گاه  و نیز هنگام میثاق 

تو نزد خداوند عرش، امین و آبرودار و دارای منزلت بودی.

کان. کی بودی از نسل پا ]پیش از آمدن به دنیا[ در حجاب نور ]الهی[ زنده و پا

]اعیان الشیعه:4٢٧/٣[�

که به همۀ آن دست نیافتیم: و نیز این ابیات از قصیده ای 
گـزارد و بـه خـدای رحمـان ایمـان  کـه نمـاز  کـه نخسـتین کسـی بـود  از فضیلت هـای علـی اسـت 

کافـر بودنـد. کـه همـه  آورد، آن گاه 
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هـراس  بـا  تـوأم  و  پیامبـر  همـراه  بـه  سـخت  روزهـای  در  و  سـال  هفـت  پیشـگامی[  ]ایـن   و 

و پنهان کاری، ادامه یافت.

گفـت: »خویشـاوندان نزدیکـت را  کـه جبرئیـل ]از سـوی خـدا[ بـه پیامبـر  و نیـز ماجـرای روزی 

گـر بصیـرت داشـته باشـند. بیـم ده!« بـه راسـتی ایـن ماجـرا را دانسـتند، ا

گـرد آمدنـد   پـس پیامبـر بـه پـا خاسـت و تنهـا خویشـانش، نـه دیگـران، را فراخوانـد و آنـان همـه 

و هیچ یک از ایشان از آمدن جا نماند.

کوچـک را می خوردنـد و قدحـی بـزرگ  کـه در یـک وعـده، بـره ای   برخـی از آنـان چنـان بودنـد 

و دسته دار1 را می نوشیدند.

گنـدم و تکـه ای گوشـت بـود، دور سـاخت، در  کـه در آن یـک صـاع  آنـان را از اطـراف ظـرف غـذا 

کـه همه شـان سـیر بودند. حالـی 

گفـت: ای قـوم! خداونـد مـرا ]بـه نبـّوت[ بـه سـوی شـما فرسـتاده اسـت. پـس خـدای را  سـپس 

کنیـد و ]خدایـی اش را[ بـه یـاد آوریـد! اجابـت 

کـه پیامبـر  گفتـه ]و پیامبـری[ مـرا برمی گزینـد و بـه مـن ایمـان مـی آورد  کسـی از شـما   پـس چـه 

و فرستادۀ خدا هستم؟ در این هنگام، خیانت پیشه ای به پا خاست،

گفـت: مـرگ بـر تـو! آیـا مـا را ]بـه دینـت[ می خوانـی تـا از دینمـان بگردانـی؟ سـپس آن قـوم  و 

کبـر رفتنـد. برخاسـتند و بـا خودپسـندی و 

کـه نامشـان  کـم سـن   ترین بـود و بهترین شـان در یادکـرد، آنـگاه  کسـی از میـان آنـان _ کـه  چـه 

گفت: نگاشته شود _ 

کـه بـه هیچ جّن و انسـی  کـه بـه تـو عطّیـه ای بخشـیده شـده  »بـه خـدا ایمـان آوردم و بـاور دارم 

داده نشـده است؛

و آن چه گفتی حّق است و اگر اینان ]دعوتت را[ اجابت نکنند، خیانت ورزیده و زیان دیده اند.«

کرامت بخشید  این چنین ]علی[ به فضیلت پیشگامی ]در قبول اسالم[ دست یافت و خدایش 

و آن گاه که دیگران در رسیدن به هدف ها می شتافتند، او در دست یابی به آن ها پیشرو بود.

 ]اعیان الّشیعه: 4٢٣/٣[�

1. مصـراع دوم بیـت، ایـن اسـت: »و شـارٌب مثـل ُعـّسٍ و هـو ُمحتضـر«. عبـارت »و هـو محتضـر« صفـت »عّس« اسـت و آن 
کـرد: یکـی »ُعـّسٌ ذو حواضـر« یعنـی قـدح دسـته دار؛ و دیگـری »عـّسٌ ذو لبـن محتضـر« یعنـی  گونـه می تـوان معنـا  را دو 

قدحـی پـر از شـیر فسـاد پذیـر. مـا در ترجمـۀ ایـن بیـت، احتمـال نخسـت را برگزیدیـم. )ن.(

)393(



421 ٧.سّیدِحْمَیری

که همۀ آن یافت نشود: و همچنین ابیاتی از قصیده ای 
کـه بـه روزگار وحـی، یـک بـار در مدینـه، بـه خاطـر او خورشـید، پـس ازغـروب  کسـی اسـت  علـی 

بازگردانـده شـد.

کم سو شدن و رو به غروب رفتن قرص آن، برای او بازگردانده شد. و بار دیگر در باِبل، پس از 

به پیامبرگفته شد: »خویشاوندان نزدیکت را بیم ده!« و آنان از پیر و جوان، چهل تن بودند.

کـه نـزد شـما  پیامبـر بـه آنـان فرمـود: »مـن فرسـتادۀ خـدا بـه سـوی شـما هسـتم و نمی بینـم 

باشـم. دروغگـو 

که همه چیز در دست قدرت او است. بخشش های  از سوی پروردگاری به سوی شما آمده ام 

فراوان دارد و بسیار بخشندۀ عطیه های فراوان است.

کردنـد.  گفتـه و دیـن مـن پیـروی می کنـد؟« آنـان از پاسـخ خـودداری  کـدام یـک از شـما از  پـس 

بـاز فرمـود: »آیـا میـان شـما سـخنگویی نیسـت تـا مـرا پاسـخ گوید؟«

گشـت.   در میـان آنـان، تنهـا علـی بـه فضیلـت پاسـخ گویی پیامبـر دسـت یافـت و سـرور آنـان 

و این از روش و منش او دور نیست.

حدیث آغاز دعوت، در سّنت و تاریخ و ادبیات
چندیـن تـن از پیشـوایان و حافظـان حدیـث، خـواه شـیعه و خـواه سـّنی، ایـن حدیـث 

کـه سـخن  گروهـی دیگـر از ایشـان  کتاب هـای صحیـح و مسـند آورده انـد و   را بـا ذکـر سـند در 

گفتـن از سـندش یـا  و اندیشه شـان درخـور توّجـه اسـت، بـر ایـن حدیـث برگذشـته و بـدون بـد 

یخ نویسـان اّمـت اسـالمی و دیگر  درنـگ کـردن در متنـش، بـه آن سـر تسـلیم فـرود آورده انـد. تار

یخ به نحو سـخنی  اّمت هـا نیـز آن را بـه دیـدۀ قبـول نگریسـته اند. ایـن حدیث در صفحات تار

کشـیده شـده و به زودی شـعر ناشـئ صغیر )د.٣65(  م آورده شـده و به رشـتۀ شـعر و نثر 
ّ
 مسـل

و جز او در بارۀ آن خواهد آمد.

لفظ حدیث

از  سـلمه،  از  ابن حمیـد،  از  سـند  ذکـر  بـا   )]٣١٩/٢[  ٢١6/٢ الملـوک:  و  األمـم  یـخ  )تار طبـری 

محّمـد بـن اسـحاق، از عبدالغّفـار بـن قاسـم، از منهـال بـن عمـرو، از عبـداهّلل بـن حـارث بـن 

278/2

)394(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 422

نوفـل بـن حـارث بـن عبدالمّطلـب، از عبـداهّلل بـن عّبـاس، از علی بن ابی طالب آورده اسـت:

گشـت،  یـش را بـم ده.‹ بـر رسـول خدا؟ص؟ نـازل  یشـاوندان نزدیـک خو »چـون آیـۀ: ›و خو

که خویشاوندان  رسول خدا؟ص؟ مرا فراخواند و فرمود: ›ای علی! همانا خداوند مرا امر فرموده 

کـه چـون ایـن دعـوت را بـا ایشـان  گرفتـم و دانسـتم  نزدیکـم را انـذار دهـم. مـن در تنگنـا قـرار 

یـدم  کـه مـرا ناخوشـایند باشـد. پـس بـر آن سـکوت ورز کنشـی بینـم  در میـان نهـم، از آنـان وا

گـر آن چـه را فرمـان یافتـه ای، انجـام ندهـی،  گفـت:“ای محّمـد! هرآینـه ا تـا جبرئیـل آمـد و 

پـروردگارت عذابـت خواهـد نمـود.” پـس بـرای مـا بـه انـدازۀ یـک صـاع ]= چهـار مشـت[ غـذا 

بپـز و بـر آن پـای گوسـفندی بگـذار و قدحـی از شـیر برای ما پر کن. سـپس بنی عبدالمّطلب را 

گـردآور تـا بـا ایشـان سـخن گویـم و آن چـه را بـدان مأمور شـده ام، به آنان ابـالغ نمایم.‹ نـزد مـن 

آن چه را ایشان به من امر فرمود، انجام دادم و آن گاه، آنان را نزد وی فراخواندم. در آن روز، 

که در میانشان عموهای پیامبر، ابوطالب و حمزه  کم یا بیش، بودند   ایشان چهل مرد، یکی 

و عّباس و ابولهب، نیز به چشم می خوردند ... . چون نزد وی گردآمدند، مرا فراخواند تا غذایی 

که برایشان پخته بودم، بیاورم؛ و من آن را آوردم. چون غذا را نهادم، رسول خدا؟ص؟ پاره ای  را 

کوچک از گوشت برگرفت و آن را با دندانش برشکافت و سپس در اطراف بشقابی بزرگ نهاد و 

فرمود: ›با نام خدا، غذای برگیرید!‹ آن جماعت خوردند، چندان که به چیزی نیازمند نشدند 

که جان علی در دست او  و من جز جای دست هایشان را نمی دیدم. سوگند به خداوندی 

کرده بودم، تنها به اندازۀ خوراک یکی از ایشان بود!  است، آن چه من برای همۀ آنان فراهم 

سپس پیامبر فرمود: ›اینان را بنوشان!‹ من آن قدح را آوردم و از آن نوشیدند تا همگی سیراب 

چون  پس  بود!  آن ها  از  یکی  آشامیدن  اندازۀ  به  تنها  قدح  آن  که  خدا  به  سوگند  شدند. 

رسول خدا؟ص؟ خواست تا با ایشان سخن گوید، ابولهب در گفتار بر وی پیشی گرفت و گفت: 

آنان  با  و رسول خدا؟ص؟  پراکنده شدند  نمود!‹ پس جمعّیت  ›میزبان شما پیشتر جادوتان 

سخن نگفت.

فــردای آن روز، فرمــود: ›ای علــی! ایــن مــرد در ســخن بــر مــن پیشــی گرفــت و آن چــه 
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ــم، پراکنــده شــدند. پــس  ــان ســخن گوی ــا آن شــنیدی، گفــت؛ و آن جماعــت پیــش از آن کــه ب

بــرای مــا دیگــر بــار همــان غــذا را کــه پختــی، فراهــم نمــا و آنــان را نــزد مــن گــردآور!‹ مــن نیــز چنیــن 

 کــردم و آنــان را گــردآوردم. ســپس مــرا فراخوانــد تــا غــذا بیــاورم. مــن غــذا را نزدشــان آوردم 

و پیامبــر همــان کار را فرمــود کــه روز پیــش انجــام داده بــود. پــس ایشــان بخوردنــد، چنــدان کــه 

آوردم  برایشــان  را  قــدح  آن  بنوشــان!‹  را  ›آنــان  فرمــود:  ســپس  نشــدند.  چیــزی   نیازمنــد 

و نوشیدند تا همگی از آن سیراب گشتند.

گشـود و فرمود: ›ای خاندان عبدالمّطلب! همانا  آن گاه، رسـول خدا؟ص؟ لب به سـخن 

کـه بـرای مـردم خویـش چیـزی برتر  بـه خـدا سـوگند! مـن در میـان عـرب جوانـی را نمی شناسـم 

 از آن چه من برای شـما آورده ام، آورده باشـد. هرآینه! من خیر دنیا و آخرت را برایتان آورده ام 

کار  کدام یک از شـما مرا در این  و خدای تعالی مرا فرمان داده تا شـما را به آن فراخوانم. پس 

یاوری می نماید تا برادر و وصّی و جانشـین من در میان شـما باشـد؟‹

کـه از همـۀ ایشـان تازه سـال تر بـودم  گـروه همگـی از پاسـخ دادن بازایسـتادند و مـن   آن 

گفتـم: ›ای پیامبـر خـدا! مـن  بـود،  یک تـر  و چشـمم قی کرده تـر، شـکمم بزرگ تـر، و سـاقم بار

گرفـت و فرمـود: ›همانـا ایـن بـرادر و وصـّی  گـردن مـرا  کار یـاور تـو هسـتم.‹ ایشـان بـِن   در ایـن 

گوش دهید و از او فرمان برید!‹ و جانشین من در میان شما است. پس سخنش را 

کـه سـخن  را فرمـان داد  گفتنـد: ›تـو  ابوطالـب  بـه  و  گـروه، خنده کنـان، برخاسـتند  آن 

ببـری!‹« ی فرمـان  از و و  را بشـنوی  پسـرت 

ـم معتزلـی بغـدادی )د.٢4٠( در 
ّ
ایـن حدیـث را بـا همیـن لفـظ، ابوجعفـر اسـکافی، متکل

گفتـه اسـت: »ایـن در خبـر صحیـح روایـت شـده  کتـاب نقـض العثمانّیـه، بـا ذکـر سـند آورده1 و 

یخ:  اسـت.« نیـز آن را فقیـه برهان الّدیـن2 )انبـاء نجباء األبناء: ص46-4٨(؛ ابن اثیـر )الکامل فی الّتار

1. بنگرید به: شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: ٢6٣/٣ ]١٣/٢44[�

2. محّمد بن محّمد بن محّمد بن ظفر مّکی مغربی )ز.4٩٧؛ د.565/56٧(�
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یـخ ابـو الفداء: ١١6/١(؛ شـهاب الّدین َخفاجی  ٢4/4 ]4٨٧/١[(؛ ابوالفـدا عمادالّدیـن دمشـقی )تار

)نسـیم الریـاض فـی شـرح الّشـفا تألیـف قاضـی عیـاض: ٣٧/٣ ]٣5/٣[( _ وی حدیـث را ناتمـام آورده و 

گفتـه اسـت: »ایـن روایـت در دالئـل الّنبـّوه تألیـف بیهقـی ]١٧٨/٢-١٨٠[ و جـز  آن بـا سـند صحیـح 

آمده اسـت.« _ ؛ خازن عالءالّدین بغدادی )تفسـیر الخازن: ص٣٩٠ ]٣٧١/٣[(؛ حافظ سـیوطی در 

جمـع الجوامـع چنـان کـه در کنـز العّمـال )٣٩٢/6 ]١٢٨/١٣[( آمـده بـه نقـل از طبـری؛ همـان )ص٣٩٧ 

یـه، ابو ُنَعیم،   ]131/13[( از حافظـان شـش گانه: ابن اسـحاق، ابن جریـر، ابـن ابی حاتـم، ابن َمْرَدَو

نیـز  آورده انـد.  بـا ذکـر سـند  البالغـه: ٣/٢54 ]٢١٠/١٣[(  نهـج  ابن ابی الحدیـد )شـرح  و  بیهقـی؛  و 

یخ الّتمدن اإلسـالمی: ٣١/١( و اسـتاد محّمد حسـین هیکل  یـدان، )تار مـوّرخ ]معاصـر[، جرجـی ز

)حیاة محّمد: چاپ یکم: ص١٠4( آن را یاد نموده اند.

کـه  یـان سـند ایـن حدیـث همگـی ثقـه هسـتند، مگـر ابومریـم عبدالغّفـار بـن قاسـم  راو

را  ی  و ابن  ُعْقـَده  نیسـت.  او  تشـّیع  سـبب  بـه  جـز  ایـن  و  شـمرده اند؛  ضعیـف  را  او  عـّده ای 

سـتوده و بـه نیکـی یـاد نموده و فراوان سـتایش کرده، چنان که در لسـان المیـزان )4/4٣ ]4/5١[( 

که اسـتادان حدیث و پیشـوایان روایتند و در بررسـی قّوت   آمده اسـت. نیز حافظان یاد شـده 

ی  کـردن یـا حّجـت شـمردِن آنـان، سخنشـان مـورد رجـوع اسـت، بـه و یـان و رد  و ضعـف راو

ِاسناد داده و از او روایت نموده اند و هیچ یک از ایشان، آن حدیث را به سبب وجود ابومریم 

 در سـندش، ضعیـف یـا معیـوب نشـمرده اسـت و هم ایشـان در مباحـث نشـانه های نبـّوت 

کرده اند. و ویژگی های پیامبر، به این حدیث احتجاج 

کــه یــاد شــد، ابوجعفــر اســکافی و شــهاب الّدین َخفاجــی ایــن حدیــث را صحیــح  چنــان 

کنــز العّمــال )٣٩6/6 ]١٢٨/١٣[( آمــده _  کــه در  دانســته اند. ســیوطی در جمــع الجوامــع_ چنــان 

کــه ابن َجِریــر طبــری نیــز ایــن حدیــث را صحیــح شــمرده اســت. حکایــت نمــوده 

یان آن ثقه هسـتند،  کـه همۀ راو از ایـن گذشـته، ایـن حدیـث با سـندی دیگر نیز رسـیده 

کـه خواهـد آمـد. ایـن حدیـث را احمـد بـن حنبـل )المسـند: ١١١/١ ]١٧٨/١[( بـا سـندی  چنـان 
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یان سـندهای صحیحند؛ یعنی: شـریک، اعمش،  گو از راو یانـش بـدون گفـت و  کـه راو آورده 

منهال، و عّباد.

که ابن تیمّیه، سـتوروار به حرکت درآمده و به سـاختگی بودن این  مایۀ شـگفتی نیسـت 

م 
ّ
کـرده اسـت؛ زیـرا او متعّصبی اسـت سرسـخت که انکار کردن مطالب مسـل  حدیـث حکـم 

کاوشـگران از  ی مشـهور اسـت.  و رد نمـودن امـور ضـرور، عـادت او اسـت؛ و خودرأیی هـای و

کـه معیـار صحیـح نبـودن حدیـث در نظـر او، دربرداشـتِن فضیلت های  یافته انـد  ی در حـال و

کدامـن پیامبر اسـت. خانـدان پا

شکل دیگر حدیث
گروهی  که در میانشان  گردآورد _ یا فراخواند _  »رسول خدا؟ص؟ خاندان عبدالمّطلب را 

که هریک، شتری چهارساله را می خورد و پیمانه ای بزرگ از شیر را سرمی کشید. برای  بودند 

کرد و آنان خوردند تا سیر شدند و غذا همچنان باقی ماند،  آنان به اندازۀ یک ُمّد غذا فراهم 

که دست نخورده است. سپس پیامبر فرمود تا قدحی بیاورند. پس نوشیدند تا سیراب  گویی 

گویا دست نخورده بود _ یا نوشیده نشده بود _ . سپس فرمود:  شدند و آن نوشیدنی باقی ماند، 

›ای خاندان عبدالمّطلب! من به سوی شما، به طور خاص، و به سوی همۀ مردم، به طور عام، 

کدام یک از شما با من بیعت  کار دیدید آن چه را دید. پس  مبعوث شده ام؛ و شما از این 

که  من  و  برنخاست؛  وی  سوی  به  کس  هیچ  باشد؟‹  من  وارث  و  همدم  و  برادر  تا  می کند 

 کم سال تریِن آن جمع بودم، برخاستم. فرمود: ›بنشین!‹ سپس سه بار همان سخن را فرمود 

و هر بار من به سوی ایشان برخاستم و فرمود: ›بنشین!‹ بار سوم دستش را بر دست من نهاد.«

ایـن صـورت حدیـث را امـام احمـد )المسـند: ١5٩/١ ]٢5٧/١[( از َعّفـان بـن مسـلم _ ثقـه 

گذشت _ ، از ابوعوانه _ ثقه است و شرح حالش  کتاب )١/٨6(  است و شرح حالش در همین 

کـه ثقـه اسـت، از ابوصـادق مسـلم  گذشـت _ ، از عثمـان بـن مغیـره  کتـاب )٧٨/١(  در همیـن 

کـه ثقـه اسـت، از علـی امیرالمؤمنیـن با  کـه ثقـه اسـت، از ربیعـة بـن ناجـذ تابعـی کوفـی  کوفـی 

ذکـر سـند آورده اسـت.
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یـخ األمـم و الملـوک: ٢١٧/١ ]٣٢١/٢[(؛  نیـز ایـن روایـت را بـا همیـن سـند و متـن، طبـری )تار

گنجـی شـافعی )کفایـة  حافـظ نسـائی )خصائـص امیرالمؤمنیـن: ص١٨ ]ص٨٣[(؛ صدرالحّفـاظ 

الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص٨٩ ]ص٢٠6[(؛ ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 

که در کنز العّمال )6/4٠٨ ]١٣/١٧4[(  ٢55/٣ ]٢١٠/١٣[(؛ و حافظ سیوطی در جمع الجوامع چنان 

آمده با ذکر سند روایت نموده اند.

شکل سوم حدیث
از امیرالمؤمنیـن روایـت شـده اسـت: »چـون آیـۀ )وخویشـاوندان نزدیـک خویـش را بیـم ده.( 

یاد  نـازل گشـت، پیامبـر خانـدان عبدالمّطلـب را فراخوانـد و برایشـان غذایـی فراهـم آورد که ز

کـه برکـت از فـراز آن نـازل می شـود.‹  یـد؛  نبـود. سـپس فرمـود: ›بـه نـام خـدا، از اطـراف آن بخور

سـپس پیـش از ایشـان دسـت بـر غـذا نهـاد و آنـان بخوردنـد تـا سـیر شـدند. آن گاه، قدحـی 

تـا سـیراب شـدند.  را نوشـانید و ایشـان نوشـیدند  آنـان  و  آنـان بنوشـید  از  خواسـت و پیـش 

کـرد!‹ گفـت: ›پیشـتر جادوتـان  ابولهـب 

پیامبـر فرمـود: ›ای خانـدان عبدالمّطلـب! همانـا من چیـزی برایتـان آورده ام که تا کنون 

گواهی دهید معبودی جز اهّلل نیسـت؛  که  کس آن را نیاورده اسـت. شـما را فرامی خوانم  هیچ 

کردنـد  کتـاب او دعـوت می کنـم.‹ ایشـان آن جـای را تـرک   و نیـز شـما را بـه سـوی خداونـد و 

گونه دعوت نمود و ابولهب همان سـخن را  کنده شـدند. سـپس بار دوم آنان را به همان  و پرا

کـه بـار نخسـت گفتـه بـود. دیگر بـار، ایشـان را فراخواند و آنـان همان گونه رفتـار کردند.  گفـت 

کـس بـا مـن بیعـت می کنـد تـا بـرادر و همـدم   سـپس دسـت پیـش آورد و بـه آنـان فرمـود: ›چـه 

گفتـم: ›مـن بـا تـو بیعـت می کنـم.‹ کـردم و   و ولـّی شـما پـس از مـن باشـد؟‹ مـن دسـت دراز 

 و آن روز، مـن کم سـال تریِن آن جمـع بـودم و شـکمی بـزرگ داشـتم. پـس پیامبـر بـر این مطلب 

بـا مـن عهـد نمـود. و آن غـذا را من پختـه بودم.«

یـه بـا سـند خویـش آورده و سـیوطی در جمـع الجوامـع چنـان  ایـن روایـت را حافـظ ابن َمْرَدَو

کـرده اسـت. ی نقـل  کـه در کنـز العّمـال )4٠١/6 ]١4٩/١٣[( آمـده آن را از و
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شکل چهارم حدیث

در این شکل، پس از بیان ابتدای حدیث آمده است:

»سـپس رسـول خدا؟ص؟ فرمود: ›ای خاندان عبدالمّطلب! همانا خداوند مرا به سـوی همۀ 

مردم، و به طور خاص به سوی شما مبعوث نمود و فرمود:“و خویشاوندان نزدیک خویش را بیم ده”� 

گواهی  که بر زبان، سبک؛ و در ترازوی سنجش، سنگینند:  من شما را به دو سخن فرامی خوانم 

بـه ایـن کـه معبـودی جـز اهّلل نیسـت؛ و گواهی به این که من فرسـتادۀ خدا هسـتم. پس هر کس مرا 

در ایـن دعـوت اجابـت نمایـد و یـاوری ام کنـد، بـرادر و یـاور و وصـّی و وارث و جانشـین پس از من 

کـس فراخـوان او را پاسـخ نگفـت. پـس علـی برخاسـت و فرمـود: ›ای رسـول خدا!  اسـت.‹ هیـچ 

گروه بازگفت و آنان سـکوت  من می پذیرم.‹ فرمود: ›بنشـین!‹ سـپس دیگر بار آن سـخن را به آن 

ورزیدنـد. پـس علـی برخاسـت و فرمـود: ›ای رسـول خدا! مـن می پذیـرم.‹ فرمـود: ›بنشـین!‹ بـار 

سـوم پیامبـر همـان سـخن را بـرای آن گـروه تکـرار نمـود و هیـچ یک از ایشـان، وی را پاسـخ نگفت. 

 پس علی برخاسـت و فرمود: ›ای رسـول خدا! من می پذیرم.‹ فرمود: ›بنشـین؛ پس تو  برادر و یاور 

و وصّی و وارث و جانشین پس از من هستی.‹«

ایـن حدیـث را حافـظ ابـن ابی حاتـم و حافـظ َبَغـوی بـا ذکـر سـند آورده انـد و ابن تیمّیـه 

بـی )سـیرة الحلبیـه: ٣٠4/١ ]٢٨6/١[( نیـز از 
َ
)منهـاج الّسـّنه: ٨٠/4( آن را از ایـن دو نقـل نمـوده و َحل

کـرده اسـت. ی نقـل  و

شکل پنجم حدیث

ابوصـادق  بـزرگ،  تابعـی  کـه  یـه  و معاو قیـس  کتـاب )ص١٠٧( ضمـن ماجـرای  در همیـن 

یم بـن قیـس ]٧٧٩/٢[( آورده، از قیـس چنین گذشـت: »رسـول خدا؟ص؟ همۀ 
َ
ِهاللـی، )کتـاب ُسـل

گـردآورد  کـه آن روز چهـل تـن بودنـد،   خانـدان عبدالمّطلـب، از جملـه ابوطالـب و ابولهـب، را 

و ایشـان را ]بـه اسـالم[ دعـوت نمـود. در آن هنـگام، علـی؟ع؟ خـادم پیامبر بود و رسـول خدا در 

پنـاه عمویـش، ابوطالـب، به سـر می ُبرد.
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پس فرمود: ›کدام یک از شما ]دعوتم را[ می پذیرد تا برادر، یاور، وصّی، جانشین من در 

میان اّمتم، و ولّی هر مؤمن پس از من باشد؟‹ آن جماعت سکوت ورزیدند تا وی آن سخن را 

گفت: ›من می پذیرم؛ ای رسول خدا _ صّلی اهلل علیک _ !‹ پیامبر سِر وی  سه بار تکرار نمود. علی 

گفت: ›بارخدایا! درون او را از دانش  گرفت و آب دهانش را در دهان وی دمید و   را بر دامن 

و فهم و حکمت سرشار فرما!‹ آن گاه، به ابوطالب فرمود: ›ای ابوطالب! اکنون از پسرت سخن 

که همانا خداوند او را برای پیامبرش، همچون هارون برای موسی قرار  بشنو و او را اطاعت نما؛ 

داده است.‹«

شکل ششم حدیث

ی در همیـن کتاب )١٠٩/١( گذشـت. _  ابواسـحاق َثْعلبـی )د.4٣٧/4٢٧( _ شـرح حـال و

در تفسـیر الکشـف و البیـان ]برگـۀ ١6٣[ از حسـین بـن محّمـد بن حسـین، از موسـی بـن محّمد، از 

حسـن بـن علـّی بـن شـعیب1 عمـری، از عّبـاد بـن یعقـوب، از علـّی بـن هاشـم، از صبـاح بـن 

یحیی مزنی، از زکرّیا بن میسره، از ابواسحاق، از َبراء بن عازب، با ذکر سند آورده است:

گشـت، رسـول خدا؟ص؟ خانـدان  »چـون آیـۀ )و خویشـاوندان نزدیـک خویـش را بیـم ده.( نـازل 

که در آن روز، چهل مرد بودند و هر یک از ایشـان سـتوری بزرگ سـال  گردآورد  عبدالمّطلب را 

گوسـفندی  را می خـورد و پیمانـه ای بـزرگ از شـیر را سرمی کشـید. پـس علـی را فرمـود تـا پـای 

فراهـم آوْرد. سـپس آن را قاتـق سـاخت و فرمـود: ›بـا نـام خـدا نزدیـک شـوید!‹ آنـان، َده بـه َده، 

نزدیک شـدند و خوردند تا سـیر شـدند. سـپس قدحی بزرگ از شـیر خواسـت و جرعه ای از آن 

نوشـید و بـه آنـان فرمـود: ›بـا نام خدا بنوشـید!‹ آنان نوشـیدند تا سـیراب شـدند. پـس ابولهب 

ی ایـن مـرد بـا شـما بـود!‹ آن روز پیامبـر سـکوت  گفـت: ›ایـن جـادو گرفـت و  بـر آنـان پیشـی 

یـد و سـخن نگفـت. فـردای آن روز، ایشـان را بـه همـان سـان غـذا و نوشـیدنی دعـوت نمود  ورز

و سپس بیمشان داد و فرمود: ›ای خاندان عبدالمّطلب! همانا من بیم دهنده و مژده بخش 

کفایة الطالب فی مناقب علّی بن أبی طالب؟ع؟ تألیف گنجی آمده است: »شبیب.« 1. در 
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یـد و مـرا اطاعت کنیـد تا هدایـت یابید.‹  از سـوی خـدا؟زع؟ بـرای شـما هسـتم. پـس اسـالم آور

مـن  از  پـس  وصّیـم  و  ولـّی  و  می کنـد  یـاوری  و  بـرادری  مـن  بـا  کـس  ›چـه  فرمـود:   آن گاه، 

کـه بـر عهـدۀ مـن اسـت، ادا نمایـد؟‹ آن  کـه حقوقـی را  و جانشـینم در میـان خاندانـم اسـت 

جماعـت سـکوت نمودنـد و او ایـن سـخن را سـه بـار تکـرار نمـود و هـر بـار آنـان سـکوت کردند 

و علـی گفـت: ›مـن.‹ پـس پیامبـر در بار سـوم فرمود: ›تو.‹ جمعّیت برخاسـتند، در حالی که 

که همانا بر تو فرماندهی یافت!‹« به ابوطالب می گفتند: ›از پسرت فرمان ببر 

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی  ایـن حدیـث را بـا همیـن سـند و متـن، صدرالحّفـاظ 

مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص٨٩ ]ص٢٠4-٢٠5[( و جمال الّدیـن زرنـدی )نظـم درر الّسـمطین 

]ص٨٣[( بـا ذکـر سـند و بـا اندکـی تفـاوت در لفـظ، آورده انـد.

شکل هفتم حدیث

ابواسـحاق َثْعلبـی )الکشـف و البیـان ]برگـۀ ١6٣[( از ابورافـع با ذکر سـند، روایتـی آورده که در 

کـه خویشـاوندان  آن آمـده اسـت: »سـپس پیامبـر فرمـود: ›همانـا خـدای تعالـی مـرا فرمـان داد 

نزدیکـم را بیـم دهـم؛ و شـما خویشـان و قـوِم مـن هسـتید. خداونـد هیـچ پیامبـری را مبعـوث 

نفرموده، مگر این که از خویشانش، کسی را برادر و یاور  و  وارث و وصّی و جانشینش در میان 

کـدام یـک از شـما برخاسـته، بـا مـن بیعـت می کند تـا برادر  خانـواده اش قـرار داده اسـت. پـس 

که پس  و یاور و وصّی من باشـد و برای من همچون هارون باشـد برای موسـی، با این تفاوت 

یدنـد. فرمـود: ›یـا از خـود شـما کسـی  از مـن پیامبـری نخواهـد بـود!‹ آن جماعـت سـکوت ورز

برخیزد؛ و یا آن کس در غیِر شما خواهد بود و آن گاه، پشیمان خواهید شد!‹ سپس آن سخن 

ی بیعـت نمـود و او را پاسـخ گفـت. سـپس  را سـه بـار تکـرار فرمـود. پـس علـی برخاسـت و بـا و

 پیامبر فرمود: ›به من نزدیک شو!‹ آن گاه، علی به او نزدیک گشت و پیامبر دهانش را باز نمود 

بـر میـان شـانه ها و سـینه اش افکنـد.  از همـان  کـرد و  تـراوش  از آب دهـان خویـش در آن  و 

گفـت  پاسـخ  را  تـو  او  نمـودی؛  پیشـکش  پسـرعمویت  بـه  چیـزی  بـد  ›چـه  گفـت:  ابولهـب 
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را از حکمـت  کـردی!‹ رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›او  از آب دهـان  پـر  را  او  و چهـرۀ  تـو دهـان   و 

و دانش سرشار نمودم.‹«

در کتاب الّشـهید الخالد الحسـین بن علی، تألیف اسـتاد حسـن احمد لطفی )ص٩( آمده 

اسـت: »بنـا بـر آن چـه بسـیاری از راویـان روایـت نموده اند، پیامبـر چون عموها و خانـواده اش را 

گـردآورد تـا بیمشـان دهـد، بـه آنـان فرمـود: ›کدامیـک از شـما مـرا در ایـن کار یـاوری می نمایـد تـا 

بـرادر و وصـّی و جانشـینم در میانتـان باشـد؟(‹ همـۀ آن جماعـت از پاسـخ بازایسـتادند، مگـر 

ایـن کارم.‹  تـو در  یـاور  بـود. وی گفـت: ›ای پیامبـر خـدا! مـن  ایشـان  علـی کـه کوچک تریـِن 

رسـول؟ص؟ ُبـِن گـردن وی را گرفـت و فرمـود: ›ایـن بـرادر و وصـّی و جانشـین مـن در میـان شـما 

است. پس سخنش را بشنوید و از وی فرمان برید!‹«

در کتاب محّمد تألیف توفیق حکیم )ص5٠( آمده است: »من در میان عرب هیچ کس 

که برای مردمش چیزی برتر از آن چه من برای شما آورده ام، آورده باشد. هرآینه  را نمی شناسم 

خیر دنیا و آخرت را برایتان آورده ام و پروردگارم مرا فرموده تا شما را به آن فراخوانم. پس کدام یک 

کار یاوری می نماید تا برادر و وصّی و جانشینم در میانتان باشد؟ از شما مرا در این 

کس!‹ کس؛ هیچ  قریش: ›هیچ 

ه!‹
ّ
کار یاوری نمی کند، حّتی سِگ محل کس تو را در این  اعرابی: ›آری؛ هیچ 

علی:  ›ای رسول خدا! من یار تو هستم. من با آن کس که تو  با وی نبرد کنی، نبرد می کنم.‹«

مبارکش  قصیدۀ  بر  حاشیه اش  در  مصری1،  انطاکی  عبدالمسیح  توانا،  روزنامه نگار 

در بارۀ حضرت علی؟ع؟ )ص٧6( این روایت را آورده که در آن آمده است: »]پیامبر فرمود[: 

تا  می کند  یاوری ام  آن  دادن  انجام  برای  و  می نماید  اجابت  کار  این  در  مرا  کس  چه  ›پس 

از خاندان عبدالمّطلب، جز علی که  از من باشد؟‹ هیچ یک  یاور و جانشینم پس  و  برادر 

از همه تازه سال تر بود، وی را پاسخ نگفت. او گفت: ›من؛ ای رسول خدا!‹ مصطفی فرمود: 

که شرح حالش در آن بخش خواهد آمد. 1. وی از شاعران غدیر در سدۀ چهاردهم است 

284/2

)402(



431 ٧.سّیدِحْمَیری

›بنشین!‹ سپس آن سخن را بار دوم تکرار نمود و آن جماعت سکوت ورزیدند و علی پاسخ 

را  بار سوم همان سخن  پیامبر  فرمود: ›بنشین!‹ پس  داد: ›من؛ ای رسول خدا!‹ مصطفی 

تکرار کرد و در میان خاندان عبدالمّطلب، هیچ کس جز علی، او را پاسخ نگفت. او بود که 

گفت: ›من؛ ای رسول خدا!‹ در این حال، مصطفی _ علیه الصاة و الّسام _ فرمود: ›بنشین که تو 

برادر و یاور و وصّی و وارث و جانشینم پس از من هستی.‹ و آن جماعت برفتند.«

کشیده است: که یاد شد، به نظم  همو این افتخار را در این بیت ها از همان قصیده 
ــاد! _ بـــرای ]هدایـــت[ همـــۀ خلـــق، چـــه  ــر او بـ و آن، بعثـــت درخشـــان او اســـت _ درود خـــدا بـ

عـــرب و چـــه عجـــم.

کـه امیـد خیـر بـدو می بـرد، پرداخـت. و از بیـم شـّر ]دشـمنان[  کـس  و او پنهانـی بـه دعـوت هـر 

دعوتـش را پنهـان می سـاخت.

سه سال را بدین سان گذارند. در این میان، برخی از قریش به او ایمان آوردند و هدایت یافتند.

کـه اسـالم را آشـکار نمایـد  و پـس از آن، جبرئیـل ]از سـوی حـّق[ نـزدش آمـد و او را فرمـان داد 

و جاری سازد.

کـه تـو مبعـوث گشـته ای تـا مـردم را بـه سـوی آن بخوانـی   و او را گفـت: »امـر خـدا را آشـکار سـاز؛ 

و راه بنمایی.

خویشـان نزدیکـت را بیـم ده و آنـان را بـه سـوی شـریعت درخشـانت بخـوان و مفاهیـم بلند آن 

را برایشان آشکار ساز!«

کـرد، بـا هّمتـی اسـتوار بـه ]اجـرای[ آن پرداخـت؛ بـه  کـه فرمـان خـدا را دریافـت  و از آن هنـگام 

کافـران او را بازنداشـت. کـه حّتـی تعـّدی و تجـاوز  گونـه ای 

کـه از وی یـاری  ک بـود، دسـت یاریگـری  کـه از پیامدهایـش بیمنـا کار آشکارسـازی اسـالم  در 

کـه بـا فرمـان خـدا بـه دنبال آن  جویـد، نیافـت، بـه جـز علـی. پـس او را خوانـد و بـه خواسـته ای 

گاهـش سـاخت؛ بـود، آ

و گفـت: »بی درنـگ بـرای مـا خوانـی فراهـم آور! و بایـد که آشـپز ایـن خوان، بـرای آن غذاهای 

رنگیـن را بـا دّقـت و اتقان فراهم سـازد؛

گندم و قدح های بزرگی سرشار از شیر شتران. گوسفند همراه با صاعی از  رانی از 
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کـه آفریـدگار مـن و آنـان اسـت، رو  و از سـوی مـن، هاشـمیان را بخـوان تـا بـه فرمـان پـروردگارم 

گویـم.« در رو بـا ایشـان سـخن 

کـرد؛ وه که  علـی بـرای اجـرای فرمـان مصطفـی بـه پـا خاسـت و آنان را بـه میهمانی اش دعوت 

کننـدۀ بزرگواری! چـه دعوت 

کـه  کسـی نبـود، مگـر ایـن  کـه خویشـان نزدیـک پیامبـر بودنـد. و میانشـان  فرزنـدان هاشـم را 

گفـت. دعـوت او را لّبیـک 

گر آن ها. شمارشان چهل تن بود؛ و آنان مردان مرد عرب بودند به هنگام شمارش شمارش 

کـه بـرای ]پیشـرفت[ اسـالم بدان هـا  ایشـان خانـدان پیامبـر، بلکـه خویشـان نزدیـک او بودنـد 

امیـد بسـته بود.

و چـون نـزدش آمدنـد، بـا خوشـی و گشـاده رویی، پذیراشـان گشـت و بـا صفـا به ایشـان تحّیت 

گفت. و خوشـامد 

کـه آن هـا را بـه  کـه در آن خوردنی هایـی بـود  کـه آن جـا قـرار یافتنـد، خوانـی بگسـترد  هنگامـی 

اشـتها می آوْرد.

تـالش  و  پذیرایـی می کـرد  ایشـان  از  رسـول خدا  کـه  در حالـی  آوردنـد،  روی  بـه خـوردن  آنـان 

گـردد. گواراشـان  غـذا  تـا  می نمـود 

کفایـت ]و برکـت[   آن طعـام را خوردنـد و از شـیر آن خـوان نوشـانده شـدند _ و خداونـد آن را 

کـه آن غـذا _ سـوگند بـه  کـه بـود، بمانـد؛ در حالـی  بخشـید _،طعـام بـه همـان حـال و مقـدار 

نمی کـرد. کفایـت  را  آن جمـع  از  یـک شـکم پرور  خـدا! _ 

و آن، معجزه ای است مصطفی را که به دستان علی انجام گرفت و ما آن را از وی روایت کنیم.

کـرد  آغـاز  بعثتـش  بـرکات[  ]و  ُیمـن  از  یادکـرد  بـا  قـوم  آن  بـا  را  سـخنش  پیامبـر  جـا،  ایـن   در 

و ]خوبی های[ پنهان آن را آشکار فرمود.

گمراه کننده، چهرۀ حّق را سخت پوشاند؛ بی درنگ ابولهب سخنش را برید، و با سخنان 

و گفـت: »ای مـردم! طاهـا بـا ایـن طعـام شـما را جـادو کرد. پـس، از گمراه گری او و سرگشـتگی 

برحذر باشـید!

بشتابید و برخیزید و بگذارید او جان های دیگران را با این دعِوی بفریبد و از دینشان بگرداند.«

کنده شدند، در حالی که تاریکی کفر، جان های آن گروه را پوشانده بود. و بدین سان، آن جمع پرا

کار نیک[ عهده دار آن بود. طاها بار دیگر دعوتش را تکرار فرمود و حیدِر پیشگام ]در هر 
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ِگـرد آمدنـد، طاهـا رو بـه سویشـان  گـروه بـار دیگـر بـرای خـوردن غـذا بـر آن خـوان  و چـون آن 
گوید. بگرداند تا رو در رو با آنان سخن 

کـس پیـش از مـن، نیکـی و احسـانی ماننـد آن چـه مـن آورده ام، قومـش را  گفـت: »هیـچ  پـس 
اسـت. نیاورده 

گیرید، خیر دنیا و آخرت، شما را خواهد بود. گر در منزلگاه های زیبای آن جای  ا
کار[ مرا یاری دهد، برادر من اسـت و در مراقبـت از نهال بالندۀ آن،  کـه از شـما ]درایـن  پـس هـر 

جانشـین من خواهد بود.«
کـه بـه صـدق بعثـت ]و پیامبـری اش[ بـاور داشـته یـا از  هیـچ خردمنـدی را میـان آنـان نیافـت 

آن خشـنود باشـد.
وی  تکذیـب  بـر  نیـز  آنـان  سـاخت،  روشـن  را  درخشـانش  بعثـت  ]بـرکات[  بیش تـر  هرچـه   و 

و نابخرد دانستن او، افزودند.
در ایـن جـا، ابولهـب وی را نـدا داد: »وای بـر تـو! هیـچ جوانـی ]آیینـی[ بدتـر از آن چـه تـو آورده ای، 

بـرای قومـش نیـاورده اسـت. ]ازایـن کار[ دسـت بـدار!«

خ سخت تباه ساخت. دستانش بریده و مرگ بر وی باد! نادانی و کفرورزی، او را در درکات دوز
مصطفی آشکارا سخنانش را تکرار فرمود و ایشان را سخت بیم و هشدار داد.

اّمـا جـز مغزهایـی سنگ شـده و متحّجـر نیافـت. هیهـات! با هشـدار و پند مغزهای سخت شـده 
را نتـوان نرم سـاخت؛

کورشـان سـاخته بود. کفرورزی و شـرک،  کتاب خدا رویگردان بودند و  که از  و نیز جان هایی 
کـه دعوتـش پـر ُیمن ]و برکـت[ بود،  همـۀ آنـان از پذیـرش فیـض رحمتـش سـر بـاز زدنـد و بـا آن 

کردند؛ همگـی از پذیـرش آن خـودداری 
کــه از میــان آن جمــع نــدا بــرآورد: »ای هدایتگــر همــۀ جهــان هســتی! دعــوت   بــه جــز علــی 

و احسانت را پذیرا هستم و طالب آنم.«
کـه دعوتـش را بـر آن قـوم عرضـه  می داشـت   پیامبـر سـه بـار بـه او فرمـود: »بنشـین!« در حالـی 

و جویای پاسخ دهنده ای از میان آنان بود.
که از هاشمیان دل آزرده و مأیوس شد و در جلب رضایتشان درماند.  تا آن 

از آنان روی بگرداند و به سوی علی روی آورد و میان آن جمع، او را نیک ستود و بزرگ داشت. 

کـه دسـت بـر گردنـش نهـاده بـود، گفـت: »ایـن پشـتیبان دعـوت من اسـت و خدا هم  در حالـی 

کرد.« از دعوتـم حمایـت خواهـد 
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و نیـز فرمـود: »ایـن، بـرادر و میـراث دار و جانشـین مـن میـان اّمتـم اسـت و از حـدود و مرزهایش 

پاسـداری خواهـد نمود.

و حسـن اطاعـت از وی پـس از مـن و فرمانروایـی اش، بـر شـما فـرض و واجب اسـت. وای بر آن 

کند!« کـه از ایـن امر سـرپیچی 

گمراهی در تاریک ترین  که تمسـخر و اسـتهزا آنان را به سـوی  کنده شـد، درحالی  جمعشـان پرا

تاریکی هایش می کشـاند؛

کن! و ]با ریشخند[ می گفتند: ای ابوطالب! فرمان های پسر نوجوانت، علی، را اطاعت 

کـه مصطفـی نـدای پیامبـری اش را سـر داد، بـا نبـّوت همـگام شـد   ایـن چنیـن، حیـدر از روزی 

گفت. و منادیش را لّبیک 

کـه سـاختن بنـای  و بـا مصطفـی از هنـگام بنـا نهـادن شـالودۀ دینـش مشـارکت نمـود تـا آن گاه 

رفیـع آن پایـان یافـت. 

سخن اسکافی در بارۀ این حدیث در کتاب النقض علی العثمانیه

کتـاب )ص٢٧٨( آورده اسـت: »آیـا  ی پـس از آوردن حدیـث بـا لفـظ یـاد شـده در همیـن  و

کودکـی کـه هنـوز نیـک را از بـد تشـخیص نـداده، ناآزمـوده و بی خـرد اسـت، بـه کار پختن غذا 

و فراخوانـدن مـردم گماشـته می شـود؟ آیـا طفلـی پنـج یـا هفـت سـاله، امیـن راز نبّوت شـمرده 

می شـود؟ آیـا در زمـرۀ بـزرگان و کهنسـاالن، از کسـی جـز خردمند هوشـیار دعوت می شـود؟ آیا 

کـه بـرادر  کسـی می نهـد و بـا او پیمـان می بنـدد   رسـول خدا؟ص؟ دسـت خویـش را در دسـت 

کار بـوده، بـه حـّد تکلیـف رسـیده،  کـه شایسـتۀ ایـن  و وصـّی و جانشـینش باشـد، مگـر آن 

ظرفّیت دوستی با خداوند و دشمنی با دشمنان او را داشته باشد؟

که با همساالن خود انس نورزیده و به همانندان خود پیوند  کودک را چه می شود  این 

که هم طبقۀ  آن  بازی دیده نشده، حال  کودکان در حال  با  از مسلمانی اش،  و پس  نخورده 

که در هیچ لحظه ای از لحظه هایش،  ایشان و هم دانش برخی از آنان باشد؟ چگونه است 

کودکی و وسوسه ای از وسوسه های  دلش هوای آنان را نکرده است تا بگویند: ›چیزی از میل 

و  کودکان حاضر شد  آن  بازی  تا در  واداشت  را  او  تازه سالی  و  و غفلت  را دربرگرفت  او  دنیا 
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کارش  و در  که در اسالمش رهسپار،  این  را ندیدیم، مگر  در همان حال درآمد‹؟ بلکه وی 

کدامنی و پرهیزگاری اش  ثابت قدم بود و گفتارش را با رفتارش تحّقق بخشید و اسالمش را با پا

که به ایشان  که در حضور رسول خدا؟ص؟ بودند، او بود  کسانی  اثبات نمود و در میان همۀ 

و  شد  چیره  خویش  هوس  و  هوا  بر  و  گشت  وی  انیس  و  امین  آخرت  و  دنیا  در  و  پیوست 

کار  این  بر  آخرت،  پاداش  و  کار  فرجام  رستگارِی  امید  به  و  برکْند  جای  از  را  وسوسه هایش 

اسالم  آغاز  چگونگی  خطبه هایش،  و  سخنان  در  آن  حضرت؟ع؟  خود  ورزید؟  شکیبایی 

فراخواند  را  درخت  آن  رسول خدا؟ص؟  چون  که  فرموده  بیان  را  کارش  گشایش  و   آوردن 

گفتند: ›محّمد جادوگری  گام برداشت، او اسالم آورد و قریش  بر زمین  و درخت با شتاب 

ک سحر است.‹ علی؟ع؟ گفت: ›ای رسول خدا! من نخستین کسی هستم که به تو ایمان  چاال

که آن  گواهی می دهم  می آورد. به خدا و رسولش ایمان آوردم و دعوت تو را راست شمردم و 

درخت به فرمان خدا چنان کرد تا پیامبری ات را تصدیق نماید و برهانی بر دعوت تو باشد.‹

پـس آیـا هرگـز ایمانـی راسـت تر و اسـتوارپیوندتر و نیرومندتـر از ایـن ایمـان بوده اسـت؟ اّما 

ِی جاحـظ، از امـوری اسـت  کـج رو ِی عثمانی هـا، و تعّصـب ورزی و  سخت خشـمی و تنـدرو

کـه چاره نـدارد.«

جرم هایی که بر این حدیث روا داشته اند

یکــی از ایــن جرم هــا را طبــری )جامــع البیــان: ٧4/١٩ ]مــج١١/ج١٢٢/١٩[( مرتکــب گشــته 

اســت. وی پــس از روایــت کــردن ایــن حدیــث در تاریخــش، چنــان کــه گذشــت، در تفســیر  بــه 

دشــمنی گراییده و همۀ حدیث را عینًا با همان متن و ســند آورده، اّما ســخن رســول خدا؟ص؟ 

را در فضیلــت کســی کــه دعــوت را بپذیــرد، بــه اجمــال آورده اســت: »پــس کــدام یــک از شــما 

مــرا در ایــن کار یــاوری می کنــد تــا بــرای مــن بــرادر و چنیــن و چنــان گــردد؟« طبــری ســخن اخیــر 

چنیــن  و  بــرادر  مــن  بــرای  ایــن  »همانــا  اســت:  کــرده  نقــل  چنیــن  نیــز  را   رســول خدا؟ص؟ 

و چنان است.«
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ابن کثیر شامی )البدایة و الّنهایه: 4٠/٣ ]5٣/٣[؛ التفسیر: ٣5١/٣( در این دستبرِد دلخواهانه، 

کــه تاریــخ  کلمــه را بیــان نمایــد، حــال آن  کــه آن دو  گــران آمــده  از طبــری پیــروی نمــوده و بــر وی 

کــه حدیــث یــاد شــده بــه تفصیــل در آن آمــده، در برابــر وی قــرار داشــته و مأخــِذ یگانــۀ وی  طبــری 

کــه وی را خوشــایند نبــوده تــا نــّص مربــوط بــه وصّیــت  یــخ بــوده اســت. ایــن از آن رو اســت  در تار

و خالفــت دینــی امیرالمؤمنیــن را ثبــت نمایــد و بــه آن داللــت و اشــارت نمایــد. آیــا طبــری 

کــه در تاریــخ غفلــت نمــوده  کــه در تفســیر بــه چنیــن تحریفــی پرداختــه، حــال آن   نیــز، آن گاه 

 و صحیــِح آن را آورده، همیــن هــدف را داشــته اســت؟ مــن نمی دانــم؛ اّمــا خــود طبــری می دانــد 

و گمان می کنم که خوانندگان نیز به خوبی بدانند!

کـــه محّمـــد حســـین هیـــکل عهـــده دار  گرانه ای اســـت  از دیگـــر جرم هـــا، بی شـــرمی رســـوا

ــم،  کردیـ ــاره  ــه اشـ کـ ــان  ــاپ نخســـت: ص١٠4 ]ص١5٨[( چنـ ــد: چـ ــاة محّمـ ی )حیـ ــده اســـت. و شـ

حدیـــث را بـــا ایـــن لفـــظ آورده اســـت: »وحـــی نـــازل شـــد: ›و خویشـــاوندان نزدیـــک خویـــش را بیـــم ده. 

کردنـــد، فـــرودآر.‹ ]نمـــل/214 و 215[  کـــه تـــو را پیـــروی  کســـانی از مؤمنـــان  و بـــال ]مهـــر و نرمـــِی[ خویـــش را بـــرای 

کـــن و از  ›و بگـــو: همانـــا مـــن بیم دهنـــدۀ آشـــکارم. ]حجـــر/89[ ›پـــس آن چـــه را بـــدان فرمـــان یابـــی، آشـــکار 

 مشـــرکان روی بگـــردان.‹ ]نمـــل/94[ محّمـــد خانـــدان خـــود را در خانـــه اش بـــه غـــذا فراخوانـــد 

گویـــد و ایشـــان را بـــه ســـوی خـــدا فراخواَنـــد؛ اّمـــا عمویـــش ابولهـــب  کوشـــید تـــا بـــا آنـــان ســـخن  و 

ـــد  ـــار دیگـــر محّم ـــردای آن روز، ب ـــد. ف گسســـت و آن جماعـــت را از جـــای برخیزان ی را  گفتـــار و

کســـی   آنـــان را فراخوانـــد و چـــون غـــذا خوردنـــد، بـــه ایشـــان فرمـــود: ›مـــن در میـــان عـــرب 

کـــه بـــرای مـــردم خویـــش چیـــزی برتـــر از آن چـــه مـــن برایتـــان آورده ام، آورده  را نمی شناســـم 

 باشـــد. هرآینـــه خیـــر دنیـــا و آخـــرت را بـــرای شـــما آوردم و پـــروردگارم مـــرا فرمـــان داده تـــا شـــما 

ـــرادر و وصـــّی  ـــا ب ـــاوری می کنـــد ت کار ی کـــدام یـــک از شـــما مـــرا در ایـــن  ـــم. پـــس  ـــه آن فراخوان را ب

ی را  کـــه و گرفتنـــد  گرداندنـــد و تصمیـــم  ی   و جانشـــینم در میانتـــان باشـــد؟‹ آنـــان از او رو

گفـــت: ›ای رســـول خدا!  کودکـــی نابالـــغ بـــود، برخاســـت و  کـــه هنـــوز  گوینـــد؛ اّمـــا علـــی  تـــرک 
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کـــه تـــو بـــا او بســـتیزی، می ســـتیزم.‹ بنی هاشـــم تبّســـم نمودنـــد و  مـــن یـــار تـــو هســـتم و بـــا هـــر 

کنان  گرداندنـــد و ســـپس اســـتهزا برخـــی نیـــز قهقهـــه ســـردادند و میـــان ابوطالـــب و فرزنـــدش نظـــر 

بازگشتند.«

هیـکل ادامـۀ گفتـار رسـول خدا؟ص؟ در سـخنش بـا علـی را حـذف نمـوده اسـت: »پس تو 

برادر و وصّی و وارث من هسـتی.« نیز این سـخن را به امیرالمؤمنین نسـبت داده اسـت: »ای 

ی بـه ما نشـان  کـه تـو بـا او بسـتیزی، می سـتیزم.« کاش و رسـول خدا! مـن یـار تـو هسـتم و بـا هـر 

اسـت!  یافتـه  پیشـین  مـوّرخ  یـا  محـّدث  کـدام  سـخن  در  را  نسـبت  ایـن  مأخـذ  کـه  مـی داد 

کـه در حاضـراِن آن مجلـس، بـه خنـدۀ بنی هاشـم و قهقهـه زدن  همچنیـن او را خـوش افتـاده 

که برای چنین تفصیلی نیز مأخذی قابل اّتکا نیافتیم. برخی از ایشان حکم نماید؛ 

گفتــار  گیــرد و در  گریبــان  کــه او را بــه ســبب ســخنش  کســی را ندیــد   چــون هیــکل 

کتــاب در ســال ١٣54 )ص١٣٩( آن چــه  کشــد، در چــاپ دوم آن  ی حســاب  و رفتــارش، از و

ی پــس از  کــه و کار آن بــود  را بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بازمی گشــت، حــذف نمــود. شــاید راز ایــن 

چــاپ اول، بــه هــدف ابن کثیــر و همانندان او توّجه یافت. شــاید نیز غوغــا و هیاهو در پیرامون 

ی بســیار شــد و امــواج ســرزنش  کدامــن پیامبــر، بــر و  آن ســخن از جانــب دشــمنان خانــدان پا

کــه بــه حــذف و تحریــف ناچــارش نمــود. شــاید هــم  و نکوهــش او را دربرگرفــت، چنــدان 

کتــاب شــد و نویســنده  عــادت رایــج در شــماری از چاپخانه هــا، مایــۀ فســاد و تباهــی در ایــن 

ــدان جهــت  ــا ب ــود و ی ــا آن هم مقصــود ب کــه خــود، ب ــدان ســبب  ــا ب ــز از آن چشــم پوشــید، ی نی

ــده و  ــعور زن ــای دارد ش ــد پابرج ــال، خداون ــر ح ــد. در ه کن ــگیری  ــت از آن پیش ــه نمی توانس ک

یــغ خــورده را! گشــتۀ در امانــِت وصــف شــده و حــّق تبــاه 

کـه بـه کتاب هایـی از ایـن دسـت اعتنا  مـن بـر سـاده دالن اّمـت اسـالمی انـدوه می خـورم 

کـه ظاهـری آراسـته دارد و بـا  گفتارهـای باطـل اسـت  کـه سرشـار از سـخنان یـاوه و  می ورزنـد 

هیاهـوی بسـیار درآمیختـه تـا اّمـت را بـه سـویی َبـَرد که خـود نمی دانـد. نیز بر مصر و دانشـوران 
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کـه قربانـی  کدامـن آن انـدوه می خـورم  سرشـار از علـم و تألیف هـای ارزشـمند و نویسـندگان پا

کفرآمیـِز  گاوان از آن هـا خیـزد، ایـن سـخنان  کـه صـدای  ایـن هواهـا و هوس هـا، ایـن نْفس هـا 

کـه باطـل را کمیـن گاه نموده انـد و سـِگ دنیـا  ویرانگـر جامعـه، و ایـن قلم هـای مـزدور شـده اند 

کرده است! گرفته و بول  برای آنان پایش را باال 

کوشــش ایشــان ــه  ک ــد  کنیــم؟ آنانن گاه  ــردار، آ ک ــِن ]مــردم[ در  ــه زیانکارتری ــا شــما را ب  »بگــو: آی

ــف/ ــد.« ]که ــو می کنن کار نیک ــه  ک ــد  ــود می پندارن ــده و خ ــاه ش ــم و تب گ ــان  ــن جه ــی ای   در زندگ

١٠٣ و ١٠4[



کوفی ٨ . َعْبدی 

کـه همواره  گـو و[ پرسشـت از آثـار بازمانـدۀ خانـۀ ویـران ]یـار[، شـفای قلـب تو اسـت  آیـا ]گفـت و 

از درد عشـق در رنج اسـت؟

کـه دوری ]یـار[ پدیـد آورده  یـا داغ دلـت را بـه روز نزدیـک شـدن جدایـی، اشـک های جاریـت را 

اسـت، خنـک می نمایـد؟

کـه برفـت  کـه برانگیزاننـدۀ آن دوری همـدم اسـت؛ همـو  گیـرد! غمـی  کـه غـم پایـان   هیهـات 

و دیگر بازنگشت.

گیـاه  و  آب  از  اشـک بار  دیـدگان  چـه  آن  آبـی[!  جسـت وجوی  در  ]کـه  قبیلـه  پیشـاهنگ  ای 

اسـت. بـس  را  قبیلـه  سـاخته اند،  فراهـم  و  کـرده  ضمانـت 

کـه چشـمان بـرای آن هـا  کـه سـفری دور میـان مـا جدایـی انـدازد، گمـان نمی بـردم  پیـش از آن 

از ابرهـا بارنده تـر اسـت.

کـه  کـه روان سـاختند و چـه بسـیار دل هـا  و عقل هـا  گشـتند! و چـه بسـیار اشـک ها  از مـا جـدا 

گسسـتند. کـه  کردنـد و چـه بسـیار رشـته های وصـل  ]بردنـد و[ در بنـد 

گاه در اندیشـۀ ناراسـتی با آنان نبودم؛ چرا  که من هیچ  کردند ]و رفتند[ با آن  برخی شـان جفا 

که خیانت و ناراسـتی، شـأن جوانمرد عرب نیست.

پنهـان کار، خوشـی  برابـر دشـمنان  بودنـد؛ در  پیمـان  و  پاسـدار عهـد  و  باوفـا  آنـان  از  برخـی   و 

و خوشرویی آشکار می نمودند و غم عشق را پنهان می ساختند.

محمل ها و محبوب ها برفتند، درحالی که نیزه های بلند، از آنان در برابر دیدگان ]نامحرمان[ 

پاسداری می کردند.

که با شـتاب، تیر نگاه به سـوی  و در پی خویش عاشـقی از پا فتاده را برجای نهادند؛ عاشـقی 
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که عاشـق او اسـت بینداخت، اّما به او اصابت نکرد. محمل آن 

کـه محمل هـا در خـود جای شـان داده و پنهـان نموده انـد، آن  ای وای مـن! از ]دوری[ آنـان 

شاخسـاران باطـراوت و تپه هـای شـن.

چهـره   و  دلچسـب  تیرگـی  بـا  لبانـی  و  باریـک  میانـی  و  ظریـف[  ]و  الغـر  پهلوهایـی  کـه   آنـان 

و نقاب گاهی روشن دارند.

گوارایـی[، مـِی انـدر جـام و حباب هـای  گویـی لـب و دنـدان و آب دهانشـان در لطافـت ]و  تـو 

روی آن اسـت.

خ بنماینـد، هـر دل تفتیـده از عشـق را  گـر ر کـه ا در آن محمل هـا، ماه هـای تمامـی جـای دارنـد 

خنک سازند.

کـه اشـتیاق بـه خنـکای آن دندان های آبدار سـفید و درخشـان  در درونـم سـوز و عطشـی اسـت 

بـه شـعلۀ آن دامـن می زند.

ای بـه خـواب رفتـه بـا سـوز عشـق، از خوابـت برخیـز! ای رنجور از درد عشـق ]که مدهوشـی[ به 

کـه ]یار[ همـدم برفت! خـود آی؛ 

هـا سـوگند بـه روزگار عشـق! پیشـامدهای روزگار، ماتـم در آن روان سـاخت و دسـت حـوادث 

]تلـخ[ یکبـاره آن را نابـود نمـود.

کـه  گـر پیـش از آن  گلوگیـر خـود خواهـم سـاخت، ا کـه[ اشـک هایم را  گریسـت  ]چنـان خواهـم 

کام دل از وصلشان برگیرم، دیار جدایی، آنان را از من دور سازد.

که ]یاران[  که تاب و توان از دسـت دهم، شـگفت نیسـت؛ بلکه ]زنده[ ماندنم پس از آن  این 

از َبَرم رفتند، از شـگفتی ها اسـت.

کـه هـرگاه به سـوی وصل جـوان بیفکند،  در بیسـت سـالگی پیـر گشـته ام! فـراق را تیـری اسـت 

گرداَند. او را پیـر 

که به من دست داده است، که شوق وطن در من پدید آورد و نه وجد و طربی  نه جنبشی 

کـه از راه دور و در غربتـم مـرا دسـت  ماننـد اشـتیاق مـن بـه »َغـِرّی« و شـرافت های نهفتـه در آن 

داده، نیست.

ک ترین مـردان جهان را در خود جای داده اسـت؛ او  کـه پا کـی اسـت  کیزه تریـن خا آن جـای، پا

نیکوتریِن مردان و آن سـرزمین، شـریف تریِن تربت ها اسـت.

هرچند آن دیار از دیدگانم غایب و پوشیده است، ولی از دل و جانم پوشیده نیست.
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گوید: که  تا آن جا 
گام زدن ]بــر شــن ها[ و بــا  کــه ســم هایش بــا  کــه بــر اشــتری ســترگ ســواری! اشــتری  ای آن 

شــتاب1، پهنــۀ بیابان هــا را درمی نــوردد.

در ســرعت بــاال رفتــن، مــاده آهــوی ســفید خــوش خــّط و خــال را از پــای می انــدازد و در ســرعت 

فــرود آمــدن، عقــاب خــوش پــر و بــال را خســته و مانــده می ســازد.

و چــون در رســیدن بــه مقصــدش بــر اشــتران خســته و مانــده در زمین هــای پســت و ویرانه هــا 

برگــذرد، هم عنــان بــا بــاد و دومیــن آن باشــد.

کامل تریــن2 مردمــان،  کــه  کــه در »َغــِرّی« اســت برســان؛ قبــری  ]ای ســوار![ ســالم مــرا بــه قبــری 

گرفتــه اســت. از عــرب و عجــم را در بــر 

فروتنـی در برابـر خـدا را در آن جـا شـعار خـود قـرار ده و بهتریـن وصـّی و همتـای بهتریـن پیامبـر 

را به آواز بلند بخوان ]و بگو[:

کـه از حکـم ]و امامـت[ تـو عـدول کردنـد، بـه بدتریـن  »ای ابوالحسـن! ]سـخنم را[ بشـنو: آنـان 

گرداندنـد. ع روی گردانـی، ]از حـّق[ روی  نـو

کـه تـو آن را ]برایشـان[ روشـن سـاخته بـودی، منحـرف  کـه از شـاهراه نجـات  آنـان را چـه شـد 

گرفتنـد؟ کـت را در پیـش  گشـتند و راهـی از هال

کـه دسـت غاصبـی از قریـش، بـه زمـام آن چنـگ  کردنـد؛ همـان امـری  تـو را از امـر خالفـت دور 

زده بـود.

کـه میلۀ  آن دسـت ]غاصـب[ پیوسـته ایـن زمـام را سـخت بـه سـوی خـود می  کشـید تـا بـدان جا 

ِکشـندۀ زمـام خالفت به سـوی خود! ]چوبـِی[ زمـام، بینـی َمرکـب را بریـد. مـرگ بـاد بـر آن دسـت 

گر دروغ نمی گفت، چرا امروز خواهان آن بود؟ ]این غاصب[ دیروز، از خالفت استعفا داده بود. ا

گرفتـی. آری؛  و تـو ]ای ابوالحسـن[ در برابـرش، در عیـن تلخـی، فـراوان شـکیبایی در پیـش 

کـه می تـوان انجـام داد. کاری اسـت  بردبـاری هنـگام خشـم، نیکوتریـن 
کـه هـرگاه  و چـون مـرگ او را خوانـد و ندایـش را بـه وی شـنواند _ و مـرگ فراخواننـده ای اسـت 

گفت _ ،  کسی را بخواند، ]ناچار[ پاسخش خواهد 

1. در متـن، »الَجَنـب« آمـده، ولـی در برخـی منابـع چـون أعیـان الشـیعه، »الَخَبب« آمده که همین درسـت اسـت و ترجمه 
بـر همیـن پایه صورت گرفـت. )ن.( 

کرد. )ن.(  که می توان آن را »باوفاترین« نیز ترجمه  2. در متن، »اوفی« آمده 
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ـــر مرکـــب خالفـــت[ جایگزیـــن خویـــش  ـــرک نشـــینی را ]ب ـــه دیگـــری بخشـــید؛ پـــس ت خالفـــت را ب
کـــه زشـــت ترین ســـوار و زشـــت ترین َترک نشـــین بـــود. ســـاخت؛ آن 

کـه پیامبـر بـه بیعـت با تو، سفارشـش فرمـوده بود؛ اّما ]پـس از بیعت[ از  او نخسـتین کسـی بـود 

گاهی[، از حـّق روی برگرداند. نزدیـک ]و بـا آ

ــّدی  ــر و[ ج ــر ]خطی ــگام، ام ــن هن ــرد. در ای ک ــن  ــر ت ــت ب ــۀ  خالف ــان جام ــومیِن آن ــه س ک ــن  ــا ای ت

پیشــوایی بــه بازیچــه ای تبدیــل شــد، 

کــه  گشــت  کــه در آغــاز ]و در دوران جاهلّیــت[ بــود، ناهنجــار و جاهالنــه  گونــه  پیشــوایی همــان 

گرگ هایــی در آن، طعمــۀ پیــروزی بــر رقیــب را بــه ســوی خــود می کشــند.

کـه  گاه  واقعـۀ غدیـر خـّم، آن هـا را از دسـت درازی بـه خالفـت، بازدارنـده ای بسـنده بـود، آن 

احمـد هدایت گـر بـر فـراز جهـاز شـتران برآمـد.

گرفتـه بودنـد  گروهـی از مـردم نزدیـک وی قـرار داشـتند و برخـی نـزد وی جـای  کـه   و در حالـی 

گفت: گفتنش بودند،  گوش فراداده و در انتظار سخن  گروه دیگری  و 

»ای علی! به پا خیز که من فرمان یافته ام ]پیام خدا را[ ابالغ کنم و پیام رسانی زیبندۀ من است.

مـن ]اعـالم می کنـم:[ علـی را بـه عنـوان راهنمـا و پیشـوا و سـرور ]اّمـت[ پـس از خـود، منصـوب 

کـرده ام و همانـا علـی بهتریـن ]پیشـوای[ منصـوب اسـت.«

پـس ]ای علـی![ آنـان بـا تـو بیعت کردند در حالی که دست هایشـان به سـوی تـو دراز بود، ولی 

از روی قلب و اندیشـه ای برگشـته از تو.

کـه نـه احسـانی را از کسـی دریغ می  داشـتی و نه در سـخنوری ناتوان  تـو را رهـا کردنـد، در حالـی 

بـودی و نـه زبـان بـه نیرنگ و ناراسـتی و تهمـت می گرداندی.

از میان آنان، تنها تو محور سنگ آسیاب اسالم بودی؛ و هیچ سنگ آسیابی جز بر محور نگردد.

در هیـچ یـک از مراتـب فضیلـت، بـا آنـان هماننـد نیسـتی و در نسـب و ]شـرافت[ خانـدان، هیچ 

شـباهتی بـا آنـان نداری.

کـه نیـزۀ نرم و انعطاف پذیر در دسـت او اسـت، ]از شـّدت  و چـون بـه همـاورد بنگـری، در حالـی 

کف نیزه دار لرزان، پیوسته می لرزد. هراس[ نیزه در 

گـردن خـود نگهـدار و محتـاط در  کارزار[ نیـزه ای بجنبانـی، یکراسـت آن را در رگ  و چـون ]در 

جنـگ، فروبـری.

کارزار، شمشیری برنکشی، مگر که آن را در سر پنهان شده ای ]در پشت سپر[ نهان سازی. و در روز 

)412(



443 کوبی ٨.َعْبدی

همچون روز نبرد خیبر که ُزَفر )= عمر( راهی برای حفظ خود از یهود، جز فرار و گریختن نیافت.

کشـید  ک  کـه پرچمـش را در حـال بازگشـت بـر خـا  پـس مصطفـی را خشـمگین سـاخت، آن گاه 

که با شتاب به عقب برمی گشت. و آن زمان 

پـس پیامبـر فرمـود: »فـردا پرچم را به جوانمردی برگزیده خواهم سـپرد که خدا و فرسـتاده اش 

او را دوسـت می  دارند.«

نا بخـرد،  دشـمنان  انبـوه  گـروه  برابـر  در  برگرفتـه،  را  پرچـم  شـادمان  صبحگاهـان  کـه  آن  تـا 

برافراشـتی؛

کـه در میانشـان مـردان سـخت و نیرومنـد و شمشـیرهایُ برنـده و سـالح های تیـز، از  دشـمنی 

پـوالد نـاب و آبدیـده فـراوان بـود.

گشته بود.  زمین از سم ستوران تیزتک و زیبا و ُدم برافراشته، خاستگاه غبار بلندی 

کـه آذرخـش آن، درخشـش  ابـر سـایه افکن بـر آن سـپاه، از غبـار ]برخاسـته از میـدان نبـرد[ بـود 

سـر نیزه هـا و شمشـیرهای بـران.

کـه دسـت بسـته می نمـود.  گـردن مـی زدی   و تـو در سـایۀ آن ابـر، پـا پیـش گذاشـته، دشـمنی را 

گر تو پا پس می گذاشتی، نمی بارید. گرفت و ا و آن ابر ]از خون، بارور شد و[ باریدن 

کـه هراسـان پـا بـه فرار نهادنـد و چه  سـواران دشـمن را بـر جـای گذاشـتی و بگذشـتی، چـه آنـان 

کـرده بودند. گردنشـان خضاب  کـه درجـا، کشـته شـده و بـا خون رگهـای  ایشـان 

در  نیـز  نویسـندگان  و  درماننـد  آن هـا  شـمردن  در  شمارشـگران  کـه  اسـت  منقبت هایـی  را  تـو 

شـوند. ناتـوان  آن هـا  شـمارش 

کـه خواسـتی نمـاز بگـزاری، در حالی که خورشـید می رفت در  ماننـد باز گشـتن خورشـید، آن گاه 

پردۀ افق از دیدگان پوشـیده شـود.

گویـی سـتارگان درخشـان در برابـر هیـچ بیننـده ای آشـکار نگشـته  کـه   چنـان بازگردانـده شـد 

و آفتاب غروب نکرده بود.

و نیـز در ابـالغ آیه هـای برائـت ]بـه مشـرکان[ خبرهایـی اسـت ]در فضیلـت تـو[ که شـگفتی های 

آن هیـچ گاه بـر هیـچ دور و نزدیکـی پوشـیده نمانـد؛

کـه تـو ]در بسـترش خوابیده[ سرشـار از آرامش  و همچنیـن شـِب ]رفتـن پیامبـر بـه[ غـار، آن گاه 

شـب را گذرانـدی و آن دیگـری )= ابوبکـر( سرشـار از تـرس شـب را به سـر آورد.
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ــده در  ــّق و وصف شـ ــکارکنندۀ حـ ــر و آشـ ــر هدایتگـ ــاور پیامبـ ــرادر و یـ ــر بـ ــتی مگـ ــو نیسـ ]آری؛[ تـ
پیشـــینیان[؛ کتاب هـــا]ی 

کـه وی را در  کـه از میـان خلـق تنهـا او لیاقـت داشـت  و همسـر پـارۀ تـن پیامبـر، زهـرا]ی اطهـر[ 
گیـرد و بـه خویشـتن پیونـد دهـد، و نیـز پـدر فرزنـدان بزرگـوار پیامبـر هسـتی؛ کنـار خـود  َکنـف و 

که همه از تالشگران در راه خدا و یاری جویان از خدا و معتقدان به خدا و جویندگان خشنودی 
و پاداشش، 

که  کس را  گمراهی همه جا را تاریک سازد، برای آن  و راهنمایان به راه هدایتند. و چون شب 
]در چنین شبی[ نزدشان آید ]و راه جوید[، هدایت گرتر از ستارگان درخشان اند.

و چـون ]عشـق و[ محّبتـم را پیشکششـان سـاختم، »رافضـی« لقـب گرفتـم؛ و بهترین نامی که 
بـدان خوانـده شـوم، همین لقب من اسـت.

درود و صلـوات خداونـدگار عـرش، پیاپـی و در همـۀ لحظه هـا بـر فرزنـد فاطمـه ]بنت اسـد[ باد؛ 
آن زداینـدۀ غم ها، 

گشـت و آن  کـه ]درخـت زندگـی اش[ بـا زهـر ]جفـا[ نابـود و برکنـده  و بـر دو فرزنـدش، آن یـک 
ک ]کربـال[ افتـاد. ک آلـود، بـر خـا گونـه و تنـی خـا کـه بـا  دیگـری 

و بر آن پرستشگر پارسا و سّجاد که در پی او می آید؛ و نیز بر شکافندۀ دانش ها و نزدیک کنندۀ 
مقصدهای دور ]که دست نیافتنی می نمود[.

و بر جعفر و فرزندش موسی و به دنبال او رضا ی نیک می آید و بر جواد عابد سختکوش.
کننـدۀ جامـۀ زیبـای  و بـر دو عسـکری و بـر مهـدی قائـم آنـان، صاحـب امـر ]امامـت[ و برتـن 

هدایـت خلـق.
کنـده شـود؛  کـه از جـور و سـتم آ کنـده از عـدل و داد خواهـد نمـود، پـس از آن  کـه زمیـن را آ  آن 

کجروان و آشوبگران را سرکوب می سازد؛ و 
ـرد سـوار بـر اسـبان الغـر پهلـو و ورزیـده را بـه سـوی جنـگ با 

ُ
گ ک و مـردان  کـه دالوران بـی بـا آن 

کرد؛ سرکشـان فرماندهـی خواهـد 
گرانشـان دیـن خـدای چیـره و نگهبـان را بـه دنیـا  کـه سودا  مـردان اهـل هدایـت، نـه مردمانـی 

کرده اند. و منصب های آن سودا 
گـر کینه هـای پنهـان ایـن دین فروشـان ]بـه مـردان هدایـت[ در آتش قـرار داده شـود، آن آتش  ا

را از برافروزنده و هیزم  آور، بی نیاز سازد.

کوثِر درخشاِن ماالمال! ناصبیان را از آن آب زالِل خوشگوار بازدار! ای صاحب ]و ساقی حوض[ 
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کـه از ذهـن یـا زبانـم برکشـیدم، بـا جنگاورانـی از آنـان، بـه زد  در راه عشـق تـو، بـا شمشـیر برانـی 

و خـورد پرداختـم.

که ]تیغ[ اندیشه و خیالم با شعر و سخنرانی های برنده، زخم ننگ بر پیشانی هاشان  تا آن جا 

نقش انداخت.

که یارانم بسیارند، این دو،  ]در زندگی[ با محّبت تو و پارسایی، یار و همراه شدم. و در حالی 

بهترین همراهان و یارانند.

]ای مـوال![ در جلـوه گاه خاطـر »َعْبـدی« ]شـعرش را همچـون عـروس و[ دوشـیزه ای دل انگیز را 

گـر از تو برمی گذشـت ]و دربـارۀ غیر تو  کیـزه و نیکـو گشـته؛ و ا کـه ]از برکـت تـو[ پا از نظـر بگـذران 

کیزه نمی گشـت. می بـود[، پا

شعر وی در دو جامۀ حیا و هدایت و آراسته به ادب و فضیلت، خرامان به سویت آمده است.

در ستایش تو جانم را به رنج و تعب انداختم و می دانم که راحت جانم در این رنج و تعب است.«

ابن شهرآشـوب )مناقـب آل ابی طالـب: ١٨١/١ ]٧5/٢[؛ چـاپ ایـران( ایـن شـعر َعْبـدی را یـاد 

نمـوده اسـت:

علی را میان خلق، همانندی جز برادرش محّمد نیست.

که خود را فدایی او ساخت. کردند، امیر بود  که قریش در بسترش قصد جانش را  آن گاه 

کـرد و او را بـه عنـوان جانشـین و وزیـر پـس از  و در روز غدیـر خـّم ]بـه فرمـان خـدا[ حّقـش را ادا 

خـود برگزید.

شاعر

که با  ک پیامبـر بوده  ابومحّمـد سـفیان بـن مصعـب َعْبـدی کوفی، از شـاعران خاندان پا

یدن و شـعر خویش، به آنان نزدیکی جسـته و به سـبب راسـتِی نّیت و دلبسـتگی  دوسـتی ورز

ی دربردارنـدۀ بسـیاری از افتخـارات  گشـته اسـت. شـعر و کامـل بـه ایشـان، نزدشـان پذیرفتـه 

کش، شـعر نیکو بسـیار سروده  ی در مدح او و نسـل پا  مشـهور موالی ما امیرالمؤمنین اسـت. و

گفتـه اسـت. در  و در مصائـب و محنت هـای پیش آمـده بـرای آنـان، سـوگ سـروده و مرثیـه 

ی، چیـزی جـز در بـارۀ ایـن خانـدان خدایـی نمی یابیـم. اشـعار و
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کـه شـعرش را برایـش بخوانـد، چنـان  ی خواسـت  امـام صـادق _ صلـوات اهّلل علیـه _ از و

کـه ثقـة االسـالم کلینـی )روضـة الکافـی ]٢١5/٨[( با ذکر سـند از ابوداوود مسـترق، از خود َعْبدی 

ی فرمـود: ›بـه اّم َفـروه1 بگوییـد تا بیایـد و آن چه را  آورده اسـت: »بـر ابوعبـداهّلل؟ع؟ وارد گشـتم. و

ی بیامـد و پشـت پـرده بنشسـت. من چنیـن خواندم: بـا جـّدش کردنـد، بشـنود!‹ و
ای اّم َفروه! اشِک ریزانت را فراوان ببار!

او شـیون بـرآورد و زنـان نیـز شـیون برآوردنـد. ابوعبـداهّلل؟ع؟ فرمـود: ›در را بپاییـد!‹ مـردم 

مدینـه بـر دِر خانـه گردآمـده بودنـد. ابوعبداهّلل کسـی را نزد ایشـان فرسـتاد تا بگویـد: ›کودکی از 

گشته؛ پس زنان شیون برآورده اند.‹« ما بی هوش 

امـام از ابوعّمـارۀ منشـد ]= شـعرخوان[ می خواسـت تـا شـعر َعْبـدی را برایـش بخوانـد، 

کـه از ابوعبـداهّلل؟ع؟  کـه ابن قولویـه )الکامـل: ص١٠5( بـا سـندش از ابوعّمـاره آورده  گونـه  همـان 

روایـت نمـوده اسـت: »ای ابوعّمـاره! شـعر َعْبدی در بارۀ حسـین؟ع؟ را برایم بخـوان!« ابوعّماره 

گریسـت. پـس سـه باره  گریسـت. سـپس دیگربـار خوانـدم و  گویـد: »پـس برایـش خوانـدم و او 

گریسـت. به خدا سـوگند! همچنان برایش شـعر می خواندم و او می گریسـت؛ تا آن  خواندم و 

گریه را از درون خانه نیز شنیدم.« _ تا پایان حدیث _ که نوای  جا 

شـیخ الّطائفه )رجال الطوسـی ]ص٢١٣[( َعْبدی را از اصحاب امام صادق شـمرده اسـت. 

کـه بـا ایشـان الفـت یـا رفت  ی در ردیـف اصحـاب آن امـام، تنهـا بـه ایـن معنـا نبـوده  حضـور و

ی بـه امـام نزدیـک بـوده؛ و ایـن برخاسـته از  و آمـد داشـته و یـا هم عصـر بـوده اسـت؛ بلکـه و

کـه  چنـدان  بـود،  شـائبه  گونـه  هـر  از  پیراسـته  ایمـان  و  نـاب  هـواداری  و  خالصانـه  دوسـتی 

امـام؟ع؟ بـه شـیعیان خویـش فرمـان داد تـا شـعر او را بـه فرزندانشـان بیاموزنـد و فرمـود: »َعْبـدی 

از  از سـماعه،  بـا سـندش  )الّرجـال: ص٢54 ]٢/٧٠4[(  کّشـی  را  ایـن  بـر دیـن خداونـد اسـت.« 

را  َعْبـدی  شـعر  خویـش  فرزنـدان  بـه  شـیعیان!  جماعـت  »ای  اسـت:  آورده  ابوعبـداهّلل؟ع؟ 

ی بـر دیـن خداونـد اسـت.« کـه و یـد؛  بیاموز

کنیۀ مادر حضرت و نیز دخترشان بود؛ و در این جا، مراد، دومین است. )ن.(  1. »اّم َفروه« 
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این که امام؟ع؟ به او دستور فرمود تا سوگ نواهای زنان در ماتم ها را به شعر کشد _ چنان 

در  و  ی درست سخن می گفته  که و دارد  آن  از  آورده _ حکایت  )الّرجال: ص٢54(  کّشی  که 

کاستی پیراسته بوده است. شعرش راه راست را می پیموده و مضامینش از هرگونه 

ک پیامبر حدیث فرامی گرفت و در همان  َعْبدی از صادق؟ع؟ در بارۀ افتخارات خاندان پا

که ابن عّیاش )مقتضب األثر ]ص4٨[(  حال، به شعر درمی آورد و به امام عرضه می نمود؛ چنان 

از احمد بن زیاد همدانی، از علی بن ابراهیم بن هاشم، از پدرش، از حسن بن علی َسّجاده، 

از ابان بن عمر، داماد خاندان میثم، روایت نموده است: »نزد ابوعبداهّلل؟ع؟ بودم که سفیان بن 

مصعب َعْبدی بر وی درآمد و گفت: ›خداوند مرا فدای تو سازد! چه فرمایی در بارۀ این سخن 

خدا _ نامش بلند باد! _ :“و بر َاعراف ]= فراز پرده ای که میان بهشتیان و دوزخیان است[ مردانی هستند 

که همه را به نشان چهره هاشان می شناسند.” ]اعراف/46[؟‹

امـام فرمـود: ›آنـان وصّی هـای دوازده گانـه از آل محّمـد هسـتند کـه خـدا را نمی شناسـد، 

کـه ایشـان را بشناسـد و آنـان نیـز او را بشناسـند.‹ گفـت: ›فدایـت شـوم! َاعـراف  مگـر آن کـس 

کـه رسـول خدا و وصّی هـا بـر آن قـرار دارنـد   چیسـت؟‹ فرمـود: ›ُپشـته هایی از ُمشـک اسـت 

و همگی با نشانۀ چهره هاشان شناخته می شوند.‹

گفت: ›آیا در این موضوع شعری نگویم؟‹ سپس این قصیده را سرود: سفیان 
کـوی یـاران! آیـا امـروز نیـز مـرا در تو منزل گاهی بهاری هسـت؟ و آیا شـب های خوشـی را که  ای 

گذراندم، بازگشـتی هست؟ آن جا 

گوید: در همین قصیده 
گـرد آوری و پاداش دادن مردمان هسـتید و نیز در  کـردن و  شـما ]در روز قیامـت[ عهـده دار زنـده 

روز هـراِس هول انگیـز، پناهگاه مردمانید.
کـه تپه هایـی از مشـک اسـت و بـه ]برکت[ شـما،  و شـما ]در روز قیامـت[ بـر »اعـراف« قـرار داریـد 

کنده شـود. بـوی خـوش آن پرا
که آن را حمل می کنند؛ و پس از آنان، چهار  هشـت تن از شـما در عرش ]خدا[ هسـتند، جایی 

تن در زمین، هدایتگرند.« ]أعیان الّشیعه: ٢6٨/٧[
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ــد،  ــد دهن ــر پیون ــا یکدیگ ــال او را ب ــرح ح ــده از ش ــر ش ــای ذک ــدگان بخش ه ــون خوانن چ

ــا صفــت »ثقــه«  کــه ســتودنش ب ــزرگ داشــته  ی در دیــن جایگاهــی چنــان ب کــه و درمی یابنــد 

کــه او  یــخ، دیــده می شــود  کتاب هــای حدیــث و تار فروتــر از شــأن او اســت. در ال بــه الی 

حالــی نکــو و مذهبــی صحیــح داشــته؛ و ایــن فراتــر از شــأن افــراد »حســن« اســت. پــس در 

ــی ]الّرجــال: ص٨٢[ رفتــار نمــوده؛ و نیــز 
ّ
مــه حل

ّ
کــه عال ثقــه بــودن او جــای درنــگ نیســت، چنــان 

مــه، 
ّ

کــه دیگــری، جــز عال مجالــی بــرای برشــمردن او در ردیــف افــراد حســن نیســت، آن ســان 

ی بــه غلــّو و افراطی گــری  ــف تنقیــح المقــال: 4٠/٢[ انجــام داده اســت. نیــز نســبت دادن و
ّ
]= مؤل

ی  کّشــی ]الّرجــال: ٧٠4/٢[ در شــعر و کــه ابوعمــرو  گونــه  مذهبــی، ســخنی بــی ارزش اســت، آن 

کــه بــه مــا رســیده، چیــزی جــز ایــن نمی بینیــم: مذهــب  ی  تشــخیص داده اســت. در شــعر و

درســت، دوســتی نــاب بــا خانــدان وحــی، و تشــّیع پیراســته از هــر آرایــۀ زشــت.

کسـی  کـه  آن چـه میـزاِن باورداشـت و اعتمـاد بـه َعْبـدی را افزایـش می دهـد، آن اسـت 

همچـون ابـوداوود منشـد سـلیمان بن سـفیان مسـترق که همگان بـر ثقه بودنش اّتفـاق دارند، 

یـان دقیـق و اسـتوار و بزرگواری همانند حسـن  ی روایـت نمـوده اسـت. ابـی داوود شـیِخ راو از و

بـن محبـوب، محّمـد بـن حسـین بـن ابی  خّطـاب، و علـّی بـن حسـن بـن فّضـال بوده اسـت.

 نیـز همیـن کـه کسـی چـون حسـین بن محّمد بن علـی ازدی کوفی که همگان بر ثقه بودن 

و بزرگـواری اش متفقنـد، در بـارۀ شـرح حـال و شـعر َعْبدی کتابی مسـتقل تألیف نمـوده _ چنان 

کتاب هـای وی یـاد نمـوده _ از جایـگاه  کـه نجاشـی )الفهرسـت: ص4٩ ]ص65[( آن را در شـمار 

واالی َعْبـدی نـزد بـزرگان مذهـب حکایـت دارد و نشـان می دهـد کـه آنان منزلـت وی در دانش و 

دین را بزرگ می شمرده اند.

نبوغ َعْبدی در ادب و حدیث

 هـر کـس بـه شـعر شـاعر مـا، َعْبـدی، و نیکویـی و شـیوایی و آسـان فهمی و روانی و شـکوه 

ی در شـعر و چیره دسـتی اش در فنـون آن  بـه نبـوغ و و شـیرینی و اسـتواری آن وقـوف یابـد، 
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الّشـعرا،  سـّید  سـتایش  و  بـوده  سـرآمد  و  پیشـتاز  او  کـه  می کنـد  اعتـراف  و  می دهـد  گواهـی 

کـه او را شـاعرتریِن مـردم خوانـده، ستایشـی از اهـل فـن و بجـا می بینـد.  ی را  ِحْمَیـری، از و

ابوالفرج )األغانی: ٢٢/٧ ]٢٩٣/٧[( از ابوداوود مسـترق سـلیمان بن سـفیان روایت نموده اسـت 

گردآمدنـد. سـّید چنیـن سـرود: کـه سـّید ِحْمَیـری و َعْبـدی بـا هـم 
کـه وصـّی ]پیامبـر[ در بـارۀ جنـگ »خریبـه«1 بـدان بـاور داشـت،  مـن بـه آن چیـزی بـاور دارم 

پیمان شـکنان. کشـتن  بـودن  روا  یعنـی 

و نیـز بـه آنچـه در بـارۀ جنـگ »نهـروان« بـدان بـاور داشـت؛ ودر جنـگ »صّفیـن« نیزشـریک 

گشتم. وهمدست ]و هم باور[ او 

گر با او همدسـت بودی، تو نیز چون وی می گشـتی.  َعْبـدی بـه وی گفـت: »خطـا گفتـی. ا

اّمـا بگـو: ›دسـت مـن در پـی دسـت او اسـت.‹ تـا پیـرو باشـی، نـه همتـا.« از آن پـس، سـّید 

می گفـت: »مـن از همـۀ مـردم شـاعرترم، مگـر از َعْبـدی.«

بـزرگان  مقـّدم  صـف  در  را  او  بـزرگ  جایـگاه  ورزد،  تأّمـل  َعْبـدی  شـعر  در  کـه   کسـی 

و فـراوان  روایت کننـدگاِن حدیـث، درمی یابـد و وی را در گـروه پیش آهنـِگ کسـانی می بینـد کـه 

کـرده، و  کشـیده، نامعهـودش را روایـت  گـردآورده، غریبـش را بـه نظـم  پراکنده هـاِی حدیـث را 

کـه  نغـزش را ترویـج نموده انـد؛ و بـه فراوانـِی روایـت و فهـِم حدیثـش گواهـی می دهـد؛ و می بینـد 

وی در پراکنـدن خبرهـای رسـیده در بـارۀ خانـدان معصوم پیامبر _ صلوات اهلل علیهـم _ هّمت واال و 

اشـتیاق بسـیار داشـته کـه بـه زودی در یادکـرد از نمونه هـای شـعر وی دیـده خواهـد شـد.

والدت و وفات َعْبدی
کـه مـا را بـه ایـن  یـخ والدت و وفـات َعْبـدی دسـت نیافتیـم و نیـز چیـزی نجسـتیم  بـه تار

دو نزدیـک کنـد، مگـر روایـت کردنـش از امـام جعفـر بـن محّمـد؟ع؟ و همچنیـن گردآمدنـش بـا 

یخ  کردن تار گذشت. با لحاظ  که شرحش  سّید ِحْمَیری )ز.١٠5؛ د.١٧٨( و ابوداوود مسترق 

که جنگ جمل در آن جا رخ داد. 1. »خریبه« نام جایی است در بصره 
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که شـاعر ما، َعْبدی،  که از َعْبدی روایت نموده، درمی یابیم  والدت و وفات ابوداوود مسـترق 

تا حدود سال درگذشِت سّید ِحْمَیری زنده بوده است. چنان که در فهرست نجاشی ]ص١٨٣[ 

کّشـی1 آمـده، در ٢٣٠ درگذشـت و همـان سـان  کـه در رجـال  آمـده، ابـوداوود در ٢٣١؛ و چنـان 

کـرده، هفتـاد سـال بزیسـت. پـس والدت ابـوداوود بنـا به سـخن نجاشـی در ١6١   کـه کّشـی یـاد 

کـه ابـوداوود از َعْبـدی  کّشـی در ١6٠ بـوده اسـت. بـه اقتضـای حـال، آن گاه  و طبـق انتخـاب 

َعْبـدی  کـه  اسـت  آن  مسـتلزم  ایـن  و  داشـته؛  را  روایتگـری  سـّن  کمینـۀ  می نمـوده،  روایـت 

دسـت کم تـا اواخـر دوران زندگـی سـّید ِحْمَیـری زنـده بـوده باشـد. بدیـن سـان، سـخن مؤلـف 

یعنـی چهـل سـال   ،١٢٠ را در حـدود  َعْبـدی  کـه درگذشـت   )]٢6٣٧٠/١ ]٧/٧( الّشـیعه  أعیـان 

گونـه حق یابـی  ی روایـت می نمایـد، دانسـته، از هـر  کـه از و  پیـش از والدت ابـوداوود مسـترق 

و اقامۀ دلیل وافی به مقصود، تهی است.

از نمونه های شعر َعْبدی
روایـت  حدیـث  کـه  کسـانی  همـۀ  کـه  اسـت  شـده  نقـل  مـا  بـرای  روایتـی  حدیث هـا،  درمیـان 

می شناسـند: را  آن  کرده انـد، 

کنیزان تا چند بار روا است؟« گفت: »طالق  »مردی نزد ]عمر[ ابن خّطاب آمد و 

عمر گفت: »ای حیدر! زنان برده را چند طالق است؟ آن را بیان کن!« پس مرتضی اشاره کرد،

گفت: »دو طالق؛« و رفت. با دو انگشتش ]: دو طالق[. عمر رو به پرسش کننده بگرداند و 

گفـت:  گفـت: »نـه!« عمـر  گفـت: »آیـا ایـن ]مـرد[ را می شناسـی؟«  ]سـپس[ عمـر بـه پرسـنده 

بلنـد«.« »ایـن، علـی اسـت، صاحـب جایـگاه 

همچنین، ِعْکَرَمه در خبری که هیچ کس در صّحت آن شّک و تردید ننموده، روایت کرده است:

ابن عّباس بر مردمی بگذشت که به علی ناسزا می گفتند. پس در شگفت و هراس آمد و بگریست؛

گفـــت: »کـــدام یـــک از شـــما، خـــدای خلـــق را _ کـــه بـــزرگ بـــاد و نامـــش  و بـــا خشـــم بـــه آنـــان 

گفـــت؟« ــزا  ــد! _ ناسـ بلنـ

یـخ وفـات ابـوداوود ١٣٠ ذکـر شـده، شـکل نادرسـِت ٣٢٠ اسـت. آن چـه که به  1. ایـن کـه در نسـخ رجـال کّشـی ]6٠٩/٢[ تار
ایـن نادرسـتی گواهـی می دهـد، روایـت کـردن طبقـۀ اصحـاب امـام رضـا و امـام جـواد؟امهع؟ از او و نیز  روایت کردن حسـن 

بـن محبـوب )ز.١4٩؛ د.٢٢4( و همچنیـن محّمـد بـن حسـین بـن ابی  خّطاب )د.٢6٢( از وی اسـت.
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گفتند: »معاذ اهلل!« گفت: »چه کسی از شما گستاخی نموده و از روی ستم، پیامبر را ناسزا گفت؟«

کـه بـر ریگ هـا  ]بـاز[ گفتنـد: »معـاذ اهلل!« گفـت: »کـدام یـک از شـما، علـی آن بهتریـن انسـانی را 

گفت؟« گام نهـاده، ناسـزا 

کار شده است.« ابن عّباس گفت: »سوگند به خدا! از پیامبر برگزیده شنیدم گفتند: »آری؛ این 

گویی  گویی به من، ناسـزا گفته اسـت؛ و ناسـزا گوید، مرا ناسـزا  که می گفت: ›هر که علی را ناسـزا 

کرد.« گویی بس زشـت،[ به همین بسـنده  به خدا اسـت.‹ ]و در بیان پیامد این ناسـزا 

کـه با پـای برهنه  محّمـد و همتایـش ]علـی[ و دختـش و دو فرزنـدش، بهتریـن کسـانی هسـتند 

کفش پوشـیده اند. راه رفتـه یـا 

ک، بر آنان درود و صلوات فرستد! پروردگارمان، آفریدگار جهانیان و ایجادکنندۀ خلق بر روی خا

خـدای تعالـی آنـان را دوسـتان ]و بنـدگان[ خالـص خویـش قـرار داد و از میـان مردمـان، ایشـان 

کـرد و برگزیـد. را پسـندید و اختیـار 

گـر آنـان نبودنـد، خداونـد نـه آسـمان را برمی افراشـت و نـه زمیـن را می گسـتراند و نـه آفریـدگان  ا

را می آفریـد.

خداوند از هیچ بنده ای عملی را نمی پذیرد، مگر این که آنان را با دوستی خالصانه، دوست بدارد.

و نیـز نمـاز هیـچ کـس کامـل و درسـت نگردد و دعایش برکت نیابد ]و بـاال نرود[، مگر به یادکرد 

]و صلـوات بر[ آنان.

کســـا بـــه  گام زدنـــد نبودنـــد، جبرئیـــل ]امیـــن[ زیـــر  کـــه بـــر ریگ هـــا  کســـانی  گـــر آنـــان بهتریـــن   ا

آنان نمی گفت:

»آیـا مـن، در شـرافت ]و منزلـت[ از شـمایم؟« و چـون پاسـخ دادنـد: »آری«؛ فخرکنـان بر مالئکه 

به آسـمان بـاال رفت.

کند، گر بنده ای با اعمال همۀ بندگان از نظر نیکی و پارسایی، خدای را مالقات  ا

خ افکنده شود. ولی علی را دوست نداشته باشد، عملش یکسره باطل است و به رو، در آتش دوز

جبرئیـل امیـن بـه نقـل از دو فرشـتۀ نویسـندۀ اعمـاِل علـی بـه مـن1 گفـت: »از هنگامـی که علی 

ک ننوشته اند.« گشت، ]تا امروز[ آن دو هیچ خطا و خیانتی بر علِی پا غ نزدیک  به بلو

]أعیان الّشیعه: ٢٧٠/٧[

1. مقصود، پیامبراکرم؟ص؟است. )ن.(
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بیان احادیث مورد اشاره در این شعر، طبق روایت بزرگان اهل سّنت

گوید: ٭ َعْبدی 
روایـت  حدیـث  کـه  کسـانی  همـۀ  کـه  اسـت  شـده  نقـل  مـا  بـرای  روایتـی  حدیث هـا،  درمیـان 

می شناسـند: را  آن  کرده انـد، 

کر ]تاریخ مدینة دمشق: ٢٩6/١٢[ با ذکر سند آورده اند که دو مرد نزد  حافظ داَرُقْطنی و ابن عسا

کنیز از وی پرسیدند. او با آن دو حرکت نموده، به سوی  عمر بن خّطاب آمده، در بارۀ طالق 

حلقه ای در مسجد آمد که مردی در آن بود که پیش سرش موی نداشت. عمر گفت: »ای مرد 

موی پیشین ریخته! در بارۀ طالق کنیز چه گویی؟« وی به سوی عمر سر برداشت و با انگشتان 

سّبابه و میانه اش به او اشاره نمود. عمر به آن دو تن گفت: »کنیز را دو طالق است.«

گفـت: »سـبحان اهّلل! تـو امیرالمؤمنیـن هسـتی و مـا نـزدت آمدیـم؛ پـس بـا  یکـی از آن دو 

مـا بیامـدی تـا نـزد ایـن مـرد رسـیدی و از او سـؤال نمـودی و بـه اشـارۀ او راضـی شـدی!« گفت: 

گواهـی  ی علـی بـن ابی طالـب اسـت.  گفـت: »و گفتنـد: »نـه!« عمـر  کیسـت؟«  »می دانیـد او 

گـر آسـمان ها و زمین هـای هفت گانـه  کـه خـود، از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم: ›همانـا ا می دهـم 

در یـک کفـه نهـاده شـوند و ایمـان علـی در کفـۀ دیگـر قـرار گیـرد، ایمـان علـی بـن ابی طالـب بر 

آن هـا برتـری می یابـد.‹«

در لفـظ زَمْخَشـری آمـده اسـت: »]یکـی از آن دو گفت:[›ما نزد تـو آمدیم؛ و تو خلیفه ای؛ 

پـس در بـارۀ طـالق از تـو سـؤال نمودیـم و تـو نزد مردی رفتی و از او پرسـیدی؛ و به خدا سـوگند! 

ی گفـت: ›وای بر تو! دانی که این کیسـت؟‹« او بـا تـو سـخن نگفـت!‹ عمـر به و

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فی مناقب علی بن أبی طالـب؟ع؟ : ص١٢٩ ]ص٢5٨[( از حافظ 

گفته اسـت: »این حدیث، حسـن  کر، این حدیث را نقل نموده و  داَرُقْطنی و حافظ ابن عسـا

م اسـت.« نیز آن را سـخنور مّکه و مدینه، خوارزمی )المناقب: ص٧٨ ]ص١٣٠[(؛ و سـّید 
ّ
و مسـل

علـی همدانـی در مـوّدة القربـٰی ]مـوّدت هفتـم[ از طریـق زَمْخَشـری روایـت نموده انـد. همچنیـن 
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)ُنْزَهـُة  ـوری 
ُ

َصّف و  ]١٨١/٣[(؛   ٢44/١ ِضـره:  الّنَ یـاض  )الّر طبـری  محّب الّدیـن  را  میـزان  حدیـث 

کرده اند. الَمجاِلس: ٢4٠/٢ ]٢٠٧/٢[( از عمر روایت 

گوید: ٭ َعْبدی 
همچنین، ِعْکَرَمه در خبری که هیچ کس در صّحت آن شّک و تردید ننموده، روایت کرده است:

 )وسـیلة المتعبدین فی سـیرة سـید المرسـلین ]١٧6/5[( با ذکر سـند از ابن عّباس 
ّ

ابوعبداهّلل مال

گروهی برگذشت  ی بینایی اش را از دست داده بود، بر  که و که پس از آن  روایت نموده است 

کـه اینـان چـه می گفتنـد؟«  گفـت: »شـنیدی  کـه علـی را دشـنام می دادنـد. بـه راه برنـدۀ خـود 

او  راه برنـده  بازگـردان!«  نزدشـان  گفـت: »مـرا  ابن عّبـاس  را دشـنام می دادنـد.«  گفـت: »علـی 

گفتنـد:  گفـت: »کـدام یـک از شـما، خـدا؟زع؟ را دشـنام می دهـد؟«  را بازگردانـد. ابن عّبـاس 

کـدام یـک  گفـت: »پـس  یـده اسـت.«  کـس خـدا را دشـنام دهـد، شـرک ورز »سـبحان اهّلل! هـر 

از شـما، رسـول خدا را دشـنام می دهـد؟« گفتنـد: »سـبحان اهّلل! هـر کـس رسـول خدا را دشـنام 

گفـت: »کـدام یـک از شـما، علـی بـن ابی طالـب را دشـنام می دهـد؟«  کافـر اسـت.«  دهـد، 

گفتنـد: »اّمـا ایـن را انجـام می دادیـم.«

ابن عّباس گفت: »پس من خدا را گواه می گیرم و شـهادت می دهم که از رسـول خدا؟ص؟ 

شـنیدم که فرمود: ›هر کس علی را دشـنام دهد، هرآینه مرا دشـنام داده؛ و هر کس مرا دشـنام 

گویـد، همانـا خـدا؟زع؟ را دشـنام گفتـه؛ و هـر کـه خـدا را دشـنام دهـد، خداونـد او را بر دو سـوراخ 

بینـی اش در آتـش افکَنـد.‹« سـپس از ایشـان پشـت گردانیـد و بـه راه برنـدۀ خـود گفـت: »چـه 

شـنیدی کـه بگوینـد؟« گفـت: »هیـچ چیـز نگفتنـد.« گفـت: »آن گاه کـه آن سـخن را گفتـم، 

چهره هاشان را چگونه دیدی؟« گفت:
خ ]از خشم[ به تو نگریستند، همچون نگاه بزهای نر به تیغ قّصاب. با چشمانی سر

گفت: گفت: »پدرت فدایت شود! بیش تر بگو.« 
کج نگر و نگاه هایی به زیر افتاده، چون نگاه انسان خوار و ذلیل به عزیز قاهر. با چشمانی 
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گفـت: »جـز ایـن نـزد مـن چیـزی نیسـت.«  گفـت: »پـدرت فدایـت شـود! بیش تـر بگـو.« 

گفت: »اّما نزد من هست: ابن عّباس 
زندگانشان ننگ مردگانشان، و مردگانشان ]موجب[ رسوایی بازماندگان هستند.«

گنجــی شــافعی )کفایــة  ِضــره: ١66/١ ]١١٠/٣[(؛  یــاض الّنَ ایــن خبــر را محّب الّدیــن طبــری )الّر

ــُد  ــی )َفرائ وئ ــن أبی طالــب؟ع؟ : ص٢٧ ]ص٨٢-٨4[(؛ شــیخ اإلســالم حّمُ الّطالــب فــی مناقــب علــی ب

ــْمَطین: بــاب پنجــاه و ششــم ]٣٠٢/١[(؛ و ابن َصّبــاغ مالکــی )الفصــول المهّمــه: ص١٢6 ]ص١٢5[(  الّسَ

بــا ذکــر ســند روایــت نموده انــد.

گوید: ٭ َعْبدی 
کـه بـا پـای  محّمـد و همتایـش ]علـی[ و دختـش و دو فرزنـدش، بهتریـن انسـان هایی هسـتند 

کفـش پوشـیده اند. برهنـه راه رفتـه یـا 

ـــر، آدم،  ـــدر بش ـــی پ ـــد تعال ـــون خداون ـــت: »چ ـــده اس ـــت ش ـــر؟ص؟ روای ـــره، از پیامب از ابوهری

ی دمیـــد، او بـــه جانـــب راســـت عـــرش نگریســـت و در میـــان  را آفریـــد و از روح خویـــش در و

ِگل  کســـی را از  گفـــت: ›آیـــا پیـــش از مـــن،  نـــور، پنـــج شـــخص را در حـــال ســـجده و رکـــوع دیـــد. 

کـــه آنـــان را بـــا انـــدام و  گفـــت: ›پـــس ایـــن پنـــج شـــخص  آفریـــده ای؟‹ فرمـــود: ›نـــه؛ ای آدم!‹ 

کیســـتند؟‹ ظاهـــر خویـــش می بینـــم، 

گــر نبودنــد، تــو را نمی آفریــدم.  کــه ا خداونــد فرمــود: ›اینــان پنــج تــن از فرزنــدان تــو هســتند 

گــر آنــان  کــه از نام هــای خــود، پنــج نــام را بــرای آنــان مشــتق نمــوده ام و ا اینــان پنــج تــن هســتند 

نبودند، بهشت و جهّنم، عرش و کرسی، آسمان و زمین، و فرشتگان و آدمیان و جن را خلق 

نمی نمــودم. پــس مــن محمــود ]= ســتوده[ هســتم و ایــن محّمــد؛ مــن عالــی ]= بلندجایــگاه[ 

 هســتم و این علی؛ من فاطر ]= آفریننده[ هســتم و این فاطمه؛ من احســان ]= نیکی[ هســتم 

و ایــن حســن؛ و مــن محســن ]= نیکــی ورز[ هســتم و ایــن حســین. بــه عــّزت خویــش ســوگند 

ی را در  کــه و کینــۀ یکــی از اینــان نــزد مــن نیایــد، مگــر آن  کســی بــا ذّرۀ خردلــی از  کــه  خــورده ام 
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ــا ایشــان، جهانیــان  کــه ب ــدگاِن مننــد  ــدارم. ای آدم! اینــان برگزی ــروا ن آتــش درآورم؛ و از ایــن پ

گاه تــو را بــه مــن نیــاز  ک می کنــم. پــس هــر  ــا ایشــان، جهانیــان را هــال را نجــات می بخشــم و ب

افتــاد، بــه اینــان توّســل جــوی!‹«

کـس بـه آن درآویـزد، نجـات یابـد؛  کـه هـر  کشـتی نجاتیـم   سـپس پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »مـا 

گـردد. پـس هـر کـس بـه خدا نیـازی دارد، نیـازش را با  کـه راهـش را از آن جـدا کنـد، نابـود  و هـر 

توّسل به ما اهل بیت بخواهد.«

ـْمَطین: بـاب اول ]٣6/١[( بـا ذکـر سـند آورده  وئـی )َفرائـُد الّسَ ایـن روایـت را شـیخ اإلسـالم حّمُ

نمـوده  روایـت  ]ص٣١٨[(  ص٢5٢  )المناقـب:  خوارزمـی  خطیـب  را  آن  بـه  نزدیـک  نیـز  اسـت. 

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ١5١/٣ ]١6٣/٣[( بـا ایـن لفـظ، از  اسـت. حدیـث سـفینه را حا

کشـتی  ابـوذر آورده و آن را صحیـح شـمرده اسـت: »َمَثـل اهـل بیـت مـن در میـان شـما، َمَثـل 

گردد.«  که از آن واپس ماَند، غرق  کس در آن سـوار شـود، نجات یابد؛ و هر  که هر  نوح اسـت 

ابن زبیـر؛  و  ابن عّبـاس  از  َبـّزار  انـس؛  از  بغـداد: ٩١/١٢(  یـخ  )تار بغـدادی  را خطیـب  روایـت  ایـن 

ابن جریـر و َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 45/٣[ از ابـوذر و ابوسـعید ُخـْدری؛ ابو ُنَعیـم، )ِحلیـة األولیـاء 

کسـان دیگـر بـا  ]٣٠6/4[(؛ ابن عبدالَبـّر؛ محّب الّدیـن طبـری ]ذخائـر العقبـٰی: ص٢٠[؛ و بسـیاری 

گشـته، بـه  ی )رشـفة الّصـادی: ص٢4( نقـل  کـه از و ذکـر سـند آورده انـد. امـام شـافعی بـا سـخنی 

همین حدیث اشاره نموده است:
کشاند، گمراهی و نادانی  که مردم را راه هاشان به دریاهای  و چون دیدم 

با نام خدا، بر کشتی های نجات سوار گشتم؛ و آنان اهل بیت مصطفی، خاتم پیامبران، هستند.

کـه والیـت و دوسـتی آنـان اسـت، چنـگ زدم؛ چنـان که فرمـان یافته ایم به  و بـه ریسـمان خـدا 
»حبل اهلل« تمّسـک جوییم.1

گوید: ٭ َعْبدی 
خداوند از هیچ بنده ای عملی را نمی پذیرد، مگر این که آنان را با دوستی خالصانه، دوست بدارد.

1. به خواست خدای تعالی، شرح این بیت در جای خود خواهد آمد.
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گــر مــردی میــان رکــن و مقــام  از ابن عّبــاس، در حدیثــی از پیامبــر؟ص؟ رســیده اســت: »ا

]ابراهیــم[ دو پایــش را ردیــف نمایــد و بــه نمــاز و روزه پــردازد و آن گاه بــه دیــدار خداونــد رود، در 

کــم  کینــه مــی ورزد، بــه آتــش درون می شــود.« ایــن روایــت را حا کــه بــه خانــدان محّمــد  حالــی 

)المســتدرک علــی الّصحیحیــن: ١4٩/٣ ]١6١/٣[( بــا ذکــر ســند آورده و ذهبــی در تلخیــص المســتدرک 

علی الّصحیحین آن را صحیح دانسته است.

َطَبرانـی )المعجـم األوسـط ]١٢٢/٣[( بـا ذکـر سـند از طریـق ابولیلـی، از نـوادۀ پیامبـر، امـام 

اهل بیـت دوسـتی  مـا  بـا  »پیوسـته  اسـت:  نمـوده  روایـت  رسـول خدا؟ص؟  از جـّدش  شـهید، 

کـس در حـال دوسـتِی مـا بـه دیـدار خداونـد؟زع؟ رود، بـا شـفاعت مـا بـه  کـه همانـا هـر  یـد؛  ورز

کـه جانـم در دسـت او اسـت، عمـل هیـچ بنـده ای او را سـود  بهشـت درآیـد. سـوگند بـه آن 

١٧٢/٩(؛  الّزوائـد:  )مجمـع  َهیَثمـی  حافـظ  را  روایـت  ایـن  مـا.«  حـّق  شـناخت  بـا  مگـر  ندهـد، 

٨/١(؛  رأیـت:  مـا  )اعجـب  محفـوظ  سـلیمان  محّمـد  ]ص٢٣٢[(؛  المحرقـه  )الّصواعـق  ابن حجـر 

آورده انـد. ص4٣(  الّصـادی:  )رشـفة  َحْضَرمـی  و  ]ص٢٠١[(؛  ص٩6  المؤّبـد:  )الّشـرف  َنْبهانـی 

گر بنده ای،  حافظ َسـّمان در األمالی با سـندش از رسـول خدا؟ص؟ روایت نموده اسـت: »ا
کـه بـه اندازۀ عمر دنیا اسـت، عبادت نماید و سـپس با کینۀ علی  خـدای را هفـت هـزار سـال 
نـزد خـدا؟زع؟ درآیـد، خداونـد  انـکار حـّق او و شکسـتن ]پیمـان[ والیتـش،  بـن ابی طالـب و 
خیـرش را از میـان بَبـرد و بینـی اش را بُبـرد ]= نومیـدش نمایـد[.« ایـن را ُقَرشـّی )مسـند شـمس 

األخبار: ص4٠ ]١٠٧/١[( یاد نموده است.

کـه بـه علـی  کـرده  خوارزمـی )المناقـب: ص٣٩ ]ص6٧[( بـا ذکـر سـند از پیامبـر؟ص؟ روایـت 

کـه نـوح در میـان قومـش مانـد، خداونـد؟زع؟ را  گـر بنـده ای بـه انـدازۀ مّدتـی  فرمـود: »ای علـی! ا

کـوه ُاحـد طـال داشـته باشـد و آن را در راه خـدا انفـاق نمایـد و عمـرش  کنـد و بـه قـدر  عبـادت 

چنـان دراز گـردد کـه پیـاده، هـزار سـال حـج بگزارد و سـپس میان صفا و مروه مظلومانه کشـته 

شـود، اّمـا تـو را بـه دوسـتی نگیـرد، شـمیم بهشـت را نبویـد و بـه آن راه نیابـد.«

را  او  آیــا  َمه! 
َ
َســل اّم  »ای  فرمــود:  کــه  شــده  روایــت  رســول خدا؟ص؟  از  َمه، 

َ
َســل اّم  از 
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می شناســی؟« گفتــم: »آری؛ ایــن علــی بــن ابی طالــب اســت.« فرمــود: »راســت گفتــی. خــوی 

او خــوی مــن؛ و خــون او خــون مــن اســت و او رازگاه دانــش مــن اســت. پــس بشــنو و گــواه بــاش: 

اگــر بنــده ای از بنــدگان خــدا؟زع؟ خداونــد را در میــان رکــن و مقــام ]ابراهیــم[ هــزار ســال عبــادت 

کینــۀ علــی بــن ابی طالــب و خاندانــم بــه دیــدار خــدا؟زع؟ رود، خداونــد تعالــی  کنــد و ســپس بــا 

ی را بــر ســوراخ بینــی اش در آتــش جهّنــم درافکَنــد.« ایــن حدیــث را حافــظ  در روز قیامــت، و

ــظ  ــق حاف ــندش از طری ــا س ــب؟ع؟: ص٣١٢[ ب ــن أبی طال ــی ب ــب عل ــی مناق ــب ف ــة الّطال ــی ]کفای گنج

کــه ســندش نــزد اهــل نقــل  گفتــه اســت: »ایــن حدیثــی اســت  ابوالفضــل ســالمی آورده و 

روایت، مشهور است.«

یـخ مدینـة دمشـق ]١4٣/١٢[( بـا ِاسـناد به جابر بن عبداهّلل، از رسـول خدا؟ص؟  کر )تار ابن عسـا

کمـان شـوند  کـه ماننـد  گیرنـد  گـر اّمـت مـن چنـدان روزه   روایـت نمـوده اسـت: »ای علـی! ا

کینـه ورزنـد، خداونـد آنـان را در  گردنـد و سـپس بـه تـو  کـه همچـون زه  و چنـدان نمـاز بگزارنـد 

آتـش درافکَنـد.« ایـن را گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص١٧٩ 

کـرده و فقیـه ابن َمغاِزلـی )مناقـب علـّی بـن ابی طالـب ]ص٢٩٧[( بـا ذکـر سـند آورده  ]ص٣١٨[( یـاد 

وئـی )َفرائـُد  ی نقـل نمـوده و شـیخ اإلسـالم حّمُ و ُقَرشـّی )مسـند شـمس األخبـار: ص٣٣ ]٩٠/١[( از و

کـرده اسـت. ـْمَطین: بـاب اول ]5١/١[( روایـت  الّسَ

روایت هـای فـراواِن شـبیه بـه خبرهای یاد شـده، در بارۀ دوسـتی امیرالمؤمنین و خاندانش 

رسـیده کـه مـا را مجال ذکر آن ها نیسـت.

گوید: ٭ َعْبدی 
و نیـز نمـاز هیـچ کـس کامـل و درسـت نگردد و دعایش برکت نیابد ]و بـاال نرود[، مگر به یادکرد 

]و صلـوات بر[ آنان.

کـه در نمـاز بـه آن فرمـان داده  ی در ایـن بیـت بـه درود بـر خانـدان پیامبـر اشـاره نمـوده  و

کتاب های فقه  شـده اسـت. در این زمینه، روایت های بسـیار و سـخنان فراوان در ال به الی 

گـردد. و تفسـیر و حدیـث یافـت 
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یـاد نمـوده:  را  تعالـی  ایـن سـخن خـدای  المحرقـه: ص٨٧ ]ص١46[(  )الّصواعـق  ابن حجـر 

 »همانـا خداونـد و فرشـتگانش بـر پیامبـر درود می فرسـتند. ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، بـر او درود فرسـتید 

و سـالم گویید؛ سـالمی درخور و شایسـته.« ]احزاب/56[ و شـماری از خبرهای صحیِح رسـیده در بارۀ 

آن را آورده کـه بـه موجـب آن هـا، چـون از پیامبـر؟ص؟ چگونگی درود و سـالم بر وی را پرسـیدند، 

درود بـر خاندانـش را بـا درود بـر خـود همـراه کـرد. سـپس ابن حجـر گفتـه اسـت: »و ایـن دلیلـی 

اسـت آشـکار بـر ایـن کـه مراد از این آیـه، فرمان به درود بر اهل بیت پیامبـر و دیگر افراد خاندان 

او اسـت؛ و اگـر جـز ایـن بـود، مـردم پـس از نـزول ایـن آیـه، در بـارۀ درود بـر اهل بیـت و خانـدان 

پیامبـر از وی سـؤال نمی کردنـد و او نیـز آن گونـه جـواب نمی فرمـود. حـال کـه چنیـن پاسـخی به 

آنـان داده شـده، داللـت بـر آن دارد کـه درود بـر اهل بیـت پیامبـر در زمـرۀ چیزهایـی اسـت کـه 

خداونـد بـه آن فرمـان داده و رسـول خدا؟ص؟ اهـل بیتـش را در ایـن زمینـه همچـون خـود قـرار 

داده اسـت؛ زیـرا منظـور از درود بـر پیامبـر، بزرگداشـِت بیش تـر او اسـت که بزرگداشـِت خاندان 

وی نیـز در شـماِر آن اسـت. از همیـن جـا اسـت کـه چـون کسـانی کـه ذکرشـان گذشـت، زیر عبا 

 درآمدنـد، پیامبـر گفـت: ›بارخدایـا! همانـا ایشـان از مننـد و مـن از ایشـانم. پـس درود و رحمت 

و آمـرزش و خشـنودی خویـش را بـر مـن و ایشـان قـرار ده!‹1 مقتضـای اسـتجابت ایـن دعـا آن 

اسـت کـه خداونـد بـر خانـدان پیامبـر همـراه خـود وی درود فرسـتاده و از مؤمنـان هـم خواسـته 

است تا همراه وی بر آنان نیز درود فرستند.

]از پیامبر[ روایت شده است: ›بر من درود دنبال بریده نفرستید!‹ گفتند: ›درود دنبال بریده 

که بگویید:“بارخدایا! بر محّمد درود فرست.” و به همین اکتفا  چیست؟‹ فرمود: ›این است 

کنید. بلکه بگویید:“بارخدایا! بر محّمد و بر خاندان محّمد درود فرست.”‹«

سپس ابن حجر این سخن امام شافعی را نقل نموده:
ای اهل بیـت رسـول خدا! دوسـتی شـما از سـوی خـدا ]بـر مـردم[ فـرض و واجـب اسـت. ایـن 

حکـم را خداونـد در قـرآن نـازل فرمـوده اسـت.

1. این روایت را احمد بن حنبل )المسند: ٣٢٣/6 ]455/٧[( با ذکر سند آورده است.
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کـه هـر کـس بـر شـما درود و صلـوات نفرسـتد، او را  در عظمـت قـدر ]و منزلـت[ شـما همیـن بـس 
نماز نیسـت.1

کـس صحیـح  کـه نمـاز آن  گفتـه اسـت: »ایـن سـخن شـافعی شـاید بدیـن معنـا باشـد  و 

ی در بـارۀ واجـب بـودن درود بـر خانـدان  نیسـت. در ایـن صـورت، شـعرش سـازگار بـا فتـوای و

ی کامل نیسـت؛ که بدین سـان، با رأی  پیامبـر اسـت. شـاید نیـز بـه ایـن معنا باشـد که نمـاز و

درسـت تِر او سـازگار اسـت.«

»داَرُقْطنــی  اســت:  گفتــه  ]ص٢٣٣-٢٣4[(  ص١٣٩  المحرقــه:  )الّصواعــق  ابن حجــر  نیــز 

کــس نمــاز بگــزارد و در آن، بــر مــن  و بیهقــی ایــن حدیــث را بــا ذکــر ســند روایــت نموده انــد: ›هــر 

گویــا همیــن حدیــث مــورد اســتناد  و اهــل بیتــم درود نفرســتد، نمــازش پذیرفتــه نگــردد.‹ 

ی، از  ــر خــود و ــر خانــدان پیامبــر؟ص؟ ، همچــون درود ب گویــد: ›درود ب کــه  شــافعی؟ضر؟ اســت 

واجبــات نمــاز اســت.‹ اّمــا ایــن حدیــث ضعیــف اســت؛ پــس مــورد اســتناد شــافعی، فرمــان 

کــه همــگان بــر آن اّتفــاق دارنــد:  ]بــه درود فرســتادن بــر خانــدان پیامبــر[ در حدیثــی اســت 

ســخن  بــه  بنــا  و  فرســت.”‹  درود  محّمــد  خانــدان  بــر  و  محّمــد  بــر  ›بگویید:“بارخدایــا! 

صحیح تر، صیغۀ امر، به حقیقت، بر وجوب داللت می کند.«

رازی )التفسـیر الکبیـر: ٣٩١/٧ ]١66/٢٧[( گویـد: »همانـا دعـا بـرای خانـدان پیامبـر، واالیـِی 

گفتـه  کـه  گشـته  بزرگـی بـه شـمار مـی رود و از همیـن رو، ایـن دعـا پایان بخـش تشـّهد در نمـاز 

می شـود: ›بارخدایـا! بـر محّمـد و بـر خاندان محّمد درود فرسـت و بر محّمـد و خاندان محّمد 

یافـت نگـردد  بـرای خانـدان پیامبـر، در حـّق دیگـران  بزرگداشـتی جـز  آور!‹ چنیـن   رحمـت 

که دوستِی خاندان محّمد واجب است.« و این همه نشان می دهد 

ی برابرنـد: درود فرسـتادن بـر  گفتـه اسـت: »اهل بیـت پیامبـر؟ص؟ در پنـج چیـز بـا و همـو 

ی و بر ایشـان در تشـّهد؛ سـالم گفتن؛ طهارت؛ حرام بودن صدقه؛ و دوسـت داشـته شدن.« و

گروهی دیگر به امام شافعی نسبت داده اند. دّنّیه: ٧/٧( و 
ّ
1. این دو بیت را ُزرقانی )شرح المواهب الل
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تعالـی:  ایـن سـخن خـدای  الفرقـان ]٣5/٢5[( در بـارۀ  و رغائـب  القـرآن  )غرائـب  نیشـابوری 

»بگـو: بـر آن ]= رسـاندن پیـام[ هیـچ مـزدی از شـما نخواهـم، مگـر دوسـتی در بـارۀ خویشـاوندان ]نزدیکـم[.« 

کـه تشـّهد بـا  گویـد: »بـرای خانـدان رسـول خدا؟ص؟ همیـن شـرافت و افتخـار بـس  ]شـوری/23[ 

نام ایشان پایان می پذیرد و در هر نماز بر آنان درود فرستاده می شود.«

گـر  کـه می گفـت: »ا کـرده  محّب الدیـن طبـری )ذخائـر العقبـٰی: ص١٩( از جابـر؟ضر؟ روایـت 

کـه در آن، بـر محّمـد و بـر خانـدان محّمـد درود نفرسـتم، آن را پذیرفتـه نبینـم.« نمـازی بگـزارم 

قاضـی عیـاض )الّشـفا بتعریـف حقـوق المصطفـی ]١4٧/٢[( بـه نحـو مرفـوع از ابن مسـعود، بـا 

کـس نمـاز بگـزارد و در آن، بـر مـن و بـر خانـدان مـن درود  کـرده اسـت: »هـر  ذکـر سـند روایـت 

ی پذیرفتـه نگـردد.« نفرسـتد، از و

قاضـی َخفاجـی حنفـی )شـرح الّشـفا: 5٠٠/٣-5٠5( مطالـب سـودمند بسـیار در بـارۀ ایـن 

یـاض فـی رّد مـا  موضـوع دارد و گزیـده ای از تصنیـف امـام خیصـری در ایـن موضـوع بـا نـام زهـر الّر

شّنعه القاضی عیاض را آورده است.

شـکل های روایـت شـدۀ درود بـر پیامبر و خاندانش در کتاب شـفاء الّسـقام تألیـف تقّی الدین 

کـه شـماری از آن ها را حافـظ َهیَثمی )مجمع الّزوائد:  سـبکی )ص١٨١-١٨٧ ]ص٢4١-٢4٧[( آمـده 

گویـد: »گفتیـم: ›ای  کـه  بریـده اسـت  روایـِت  کـه نخسـتیِن آن هـا طبـق  ١6٣/١٠( ذکـر نمـوده 

کـه بـر تـو چگونـه سـالم گوییـم؛ پـس بر تـو چگونـه درود فرسـتیم؟‹ فرمود:  رسـول خدا! دانسـتیم 

›بگویید:“بارخدایـا! درودهـا و رحمـت و برکت هایـت را بـر محّمـد و خانـدان محّمـد قـرار ده، 

کـه بـر خانـدان ابراهیـم قـرار دادی. همانـا تـو سـتوده و ارجمنـدی.”‹« چنـان 

کـه دیلمـی  ایـن سـخن َعْبـدی: » ... دعـا برکـت نیابـد ]و بـاال نـرود[.« اشـاره دارد بـه روایتـی 

پوشـانیده  »دعـا  اسـت:  آورده  پیامبـر؟ص؟  از  سـند  ذکـر  بـا   ]٢55/٣ الخطـاب:  بمأثـور   ]الفـردوس 

کـه بـر محّمـد و خانـدان او درود فرسـتاده شـود: ›بارخدایـا! بـر محّمـد   و پنهـان اسـت تـا آن گاه 

و خاندانـش درود فرسـت!‹« ابن حجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص٨٨ ]ص١4٨[( ایـن حدیـث را از 

کـرده اسـت. دیلمـی نقـل 
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َطَبرانـی )المعجـم األوسـط ]4٠٨/١[( بـا ذکـر سـند از علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ روایـت نمـوده 

کـه بـر محّمـد و خانـدان محّمـد  اسـت: »هـر دعایـی پوشـانیده و پنهـان اسـت تـا هنگامـی 

یانـش را ثقـه  کـرده و راو درود فرسـتاده شـود.« ایـن را حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: ١6٠/١٠( یـاد 

شـمرده اسـت.

علـی؟ع؟  از  مرفـوع،  نحـو  بـه  دو،  آن  جـز  و  کر  ابن عسـا و   ]٢١6/٢ اإلیمـان:  ]شـعب  بیهقـی 

حدیثـی بدیـن معنـا آورده انـد: »دعـا و نمـاز میـان آسـمان و زمیـن آویزانند و هیچ چیـز از آن ها 

کـه بـر پیامبر؟ص؟ و خاندان او درود فرسـتاده شـود.« )شـرح  نـزد خداونـد فرانمـی رود تـا هنگامـی 

الّشـفا تألیـف َخفاجـی: ٣/5٠6(

گوید: ٭ َعْبدی 
کسـا بـه آنـان  گام زدنـد نبودنـد، جبرئیـل ]امیـن[ زیـر  کـه بـر ریگ هـا  کسـانی  گـر آنـان بهتریـن  ا

نمی گفـت:....

کـه در لفـظ برخـی از روایتگـران حدیـث صحیـح  در ایـن بیـت بـه مطلبـی اشـاره دارد 

کـه رسـول خدا؟ص؟ جبرئیـل و میکائیـل را  کـه همـگان آن را پذیرفته انـد، آمـده  کسـاء  و متواتـِر 

َصّبـان  و  ]ص٢٢6[(؛  ص١١٢  األبصـار:  )نـور  ْنجی 
َ
ِشـْبل را  ایـن  داد.  جـای  کسـاء  اهـل  میـان  در 

)اإلسعاف _ حاشیۀ نور األبصار _ : ص١٠٧( آورده اند.

گوید: ٭ َعْبدی 
جبرئیـل امیـن بـه نقـل از دو فرشـتۀ نویسـندۀ اعمـاِل علـی بـه مـن1 گفـت: »از هنگامـی که علی 

غ نزدیک گشـت.... بـه بلـو

حافـــظ خطیـــب بغـــدادی )تاریـــخ بغـــداد: 4٩/١4( بـــا ذکـــر ســـند، از عّمـــار بـــن یاســـر، از 

ــر  ــر دیگـ ــب بـ ــن ابی طالـ ــی بـ ــان علـ ــتۀ نگاهبـ ــت: »دو فرشـ ــرده اسـ ــت کـ ــول خدا ؟ص؟ روایـ رسـ

فرشـــتگان فخـــر می ورزنـــد کـــه همـــراه علـــی بـــن ابی طالـــب هســـتند؛ زیـــرا عملـــی را کـــه مایـــۀ 

1. مقصود، پیامبراکرم؟ص؟است. )ن.(
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خشـــم خداونـــد باشـــد نـــزدش فرانمی َبرنـــد.« در لفـــظ دیگـــر حدیـــث آمـــده اســـت: »هرگـــز 

ابـــی طالـــب ]ص١٢٧[(؛  بـــن  ابن َمغاِزلـــی )مناقـــب علـــّی  را فقیـــه  ایـــن  ]نـــزدش فرانمی َبرنـــد[.« 

خوارزمـــی )المناقـــب: ص٢5١ ]ص٣١5-٣١6[(؛ و ُقَرشـــّی )مســـند شـــمس األخبـــار: ص٣6 ]٩٧/١[( بـــا 

ذکـــر ســـند روایـــت نموده انـــد.

نمونه ای دیگر از شعر َعْبدی:

خاندان پیامبر خدا، محّمد ]مصطفی[ اهل فضیلت ها و خصلت های پسندیده و افتخاراتند؛

گمراهی ها و نجات بخشان از دشواری ها و سختی ها؛ کوری ها و  راهنمایان از 

راستگویان و سخنگویان ]به حّق[ و پیشی گیرندگان به سوی نیکی ها و خواستنی ها.

والیت و محّبتشان در قرآن از سوی خدای رحمان، واجب است.

آنان شـاهراه ]هدایت[ند. برخی بر آن شـاهراه، اسـتوارند و نجات یابند و برخی از آن منحرف 

گردند[. ک  شوند ]و هال

که برای صّدیقی با نسب شریف، آفریده شده است. یکی از آنان صّدیقه ای است 

کیزه از پلیدی ]گناه و[ نقص و عیب بودند، برگزید. که پا خداوند، آن صّدیق و صّدیقه را 

گرفته است. کنار هم در سایۀ عرش خدا جای  نام آن دو در یک سطر 

]هنگام عقد همسری،[ خداوند، ولّی صّدیقه و امین خدا، جبرئیل، خطبه خوان عقد بود.

َمهـرش ]از سـوی خـدا[ یـک پنجـم زمیـن مقـّرر شـده؛ عطّیـه ای که میـان بخشـش ها بس بلند 

]و پـر بها[ اسـت.

که بر سـر عروس افشـاندند، از بار درخت طوبی بود. چه خوش  ُنقل و افشـانه های آن جشـن 

کیزه اسـت آن افشـانه ها! ]اعیان الّشـیعه: ٢٧٠/٧[ و پا

بیان حدیث های گنجانیده شده در این ابیات

٭ این سخن َعْبدی: »راستگویان.«

ایــن اشــاره دارد بــه آن چــه در تفســیر ســخن خــدای تعالــی: »ای کســاین که امیــان آورده اید، 

یان باشــید.« ]توبــه/١١٩[ از طریــق حافــظ ابو ُنَعیــم  کنیــد و بــا راســتگو  تقــوای خداونــد را پیشــه 

و  جابــر  از  دیگــر،  بســیار  گــروه  و   ]٣٠٧/١٢ دمشــق:  مدینــة  یــخ  ]تار کر  ابن عســا و  یــه  ابن َمْرَدَو و 
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گنجــی شــافعی  ــن ابی طالــب باشــید.« ایــن را  ــا علــی ب ــاس رســیده اســت: »یعنــی: ب ابن عّب

بــن أبی طالــب؟ع؟ : ص١١١ ]ص٢٣6[(؛ و حافــظ ســیوطی )الــّدّر  )کفایــة الّطالــب فــی مناقــب علــی 

ّمــه: ص١٠ ]ص١6[( 
ُ
المنثــور: ٢٩٠/٣ ]٣١6/4[( آورده انــد و ســبط ابن جــوزی حنفــی )تذکــرة خــواّص األ

کــه معنــای آن چنیــن اســت: ›بــا علــی و خاندانــش  گفته انــد  گفتــه اســت: »دانشــوران ســیره 

گفته است: ›علی سروِر راستگویان است.‹« باشید.‹ ابن عّباس 

٭ این سخن َعْبدی: »پیشی گیرندگان به سوی نیکی ها و خواستنی ها.«

ایـن اشـاره دارد بـه سـخن خـدای تعالـی: »و پییش گیرنـدگان ]بـه امیـان و جهـاد و بندگـی[؛ 

کـه ایـن آیـه در بـارۀ علـی؟ع؟  آن پییش گیرنـدگان؛ ایشـانند نزدیک داشـتگان.« ]واقعـه/١٠ و ١١[ و ایـن 

نـازل گشـته اسـت.

یـه بـا ذکـر سـند از ابن عّبـاس روایـت نمـوده اسـت: »ایـن آیـه در شـأن حزقیـل،  ابن َمْرَدَو

مؤمـِن خانـدان فرعـون؛ حبیـب نّجـار، ذکـر شـده در سـورۀ یاسـین؛ و علـی بـن ابی طالـب نـازل 

که هر یک از آنان، پیشـگاِم اّمت خویش بوده؛ و علی از همه برتر اسـت.« در لفظ ابن  گشـته 

ابی حاتم، به جای حزقیل، یوشع بن نون آمده است.

٧٧/١١[؛  الکبیـر:  ]المعجـم  َطَبرانـی  عایشـه؛  از   ]4٢١/٢ الخطـاب:  بمأثـور  ]الفـردوس  دیلمـی 

یـه؛ و ابن َمغاِزلـی ]مناقـب علـّی بـن ابی طالـب: ص٣٢٠[ با ذکر سـند  ک؛ َثْعلبـی؛ ابن َمْرَدَو ابن ضّحـا

کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »پیشـگامان ]ایمـان[ سـه تـن هسـتند:  از ابن عّبـاس روایـت نموده انـد 

پیشـگام ]ایمـان بـه[ موسـی، یوشـع بـن نـون؛ پیشـگام ]ایمـان بـه[ عیسـی، ذکـر شـده در سـورۀ 

یاسـین؛ و پیشـگام ]ایمـان بـه[ محّمـد، علـی بـن ابی طالـب.« َثعاِلبـی در لفـظ خـود افـزوده 

اسـت: »پـس ایشـان صّدیق هاینـد و علـی از همـه برتـر اسـت.«

َهیَثمـی  حافـظ  ]٩٩/٣[(؛   ١5٧/١ ِضـره:  الّنَ یـاض  )الّر طبـری  محّب الّدیـن  را  روایـت  ایـن 

)مجمـع الّزوائـد: ١٠٢/٩(؛ و گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص46 

کـه به اندازۀ  ]ص١٢٣[( بـا ایـن لفـظ آورده انـد: »پیشـگامان اّمت هـا ]در ایمان[ سـه تن هسـتند 
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یدنـد: علی بـن ابی طالب، ذکر شـده در سـورۀ یاسـین،   چشـم بـر هـم زدنـی، بـه خـدا شـرک نورز

ی  و مؤمـِن خانـدان فرعـون. پـس ایشـان صّدیق هاینـد و علـی از همـه برتـر اسـت.« سـپس و

یده و احتجاج نموده اسـت.« که داَرُقْطنی بدان اعتماد ورز گفته اسـت: »این سـندی اسـت 

نیــز ایــن حدیــث را بــا همــان لفــظ نخســت، حافــظ ســیوطی )الــّدّر المنثــور: ١54/6 ]6/٨[(؛ 

ّمــه: 
ُ
ابن حجــر )الّصواعــق المحرقــه: ص٧4 ]ص١٢5[(؛ و ســبط ابن جــوزی حنفــی )تذکــرة خــواّص األ

کرده انــد. ص١١ ]ص١٧[( روایــت 

٭ این سخن َعْبدی:
والیت و محّبتشان، در قرآن از سوی خدای رحمان، واجب است.

ی بـا ایـن شـعر بـه ایـن سـخن خدای تعالی اشـاره دارد: »بگو: بر این ]= رسـاندن پیام[ هیچ  و

مزدی از شـما نخواهم، مگر دوسـتی در بارۀ خویشـاوندان ]نزدیکم[؛ و هر که نیکی ورزد، برای او در آن نیکی 

کتاب هـا و فرهنگ نامه هـا، احادیـث و سـخنانی فـراوان در پیرامـون  بیفزاییـم.« ]شـورا/٢٣[ در 

گـردد که در این مجال نمی توانیم در این قلمرو سـخن بگسـتریم و تنها  گرامـی یافـت  ایـن آیـۀ 

به برخی از آن ها بسنده می کنیم:

١. احمد بن حنبل )مناقب علّی ]ص١٨٧[(، ابن ُمنذر، ابن ابی حاتم، َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 

یه، واحدی، َثْعلبی ]الکشف و البیان: برگۀ 46[، ابو ُنَعیم، َبَغوی در معالم التنزیل  ٣5١/١١[، ابن َمْرَدَو

روایت  ابن عّباس  از  با سندهای خود  ابی طالب ]ص٣٠٧-٣٠٩[(،  بن  )مناقب علّی  ابن َمغاِزلی  و 

که  تو  خویشاوندان  این  رسول خدا!  »ای  شد:  گفته  گشت،  نازل  آیه  این  چون  که  نموده اند 

دوستی شان بر ما واجب گشته، کیستند؟« فرمود: »علی و فاطمه و دو پسِر آنان.«

ایـن حدیـث را محّب الّدیـن طبـری )ذخائـر العقبـٰی: ص٢5(؛ زَمْخَشـری )تفسـیر الکّشـاف: 

رغائـب  و  القـرآن  )غرائـب  نیشـابوری  ]١٣/٢[(؛  ـْمَطین  الّسَ )َفرائـُد  وئـی  حّمُ ]٢١٩/4-٢٢٠[(؛   ٣٣٩/٢

الّسـؤول: ص٨(_ ضمـن صحیـح شـمردن آن _ ؛  الفرقـان ]٣5/٢5[(؛ ابن طلحـۀ شـافعی )مطالـب 

رازی )التفسـیر الکبیـر ]١66/٢٧[(؛ ابوالّسـعود )إرشـاد العقـل السـلیم إلـی مزایـا الکتـاب الکریـم _ حاشـیۀ 
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تفسـیر رازی _ : 665/٧ ]٣٠/٨[(؛ ابوحّیـان )البحـر المحیـط: 5١6/٧(؛ َنَسـفی )تفسـیر النسـفی _ حاشـیۀ 

تفسـیر خـازن _ : ٩٩/4 ]١٠5/4[(؛ حافـظ َهیَثمی )مجمـع الّزوائد: ١6٨/٩(؛ ابن َصّباغ مالکی )الفصول 

المهّمـه: ص١٢ ]ص٢٧[(؛ حافـظ گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : 

لدّنّیه ]٣5٨/٣[( روایت نموده اند. فرد اخیر گفته اسـت: 
ّ
ص٣١ ]ص٩١[(؛ و َقْسـَطالنی )المواهب ال

»خداونـد دوسـت داشـتن خویشـاوندان پیامبـر را بـر همـۀ آفریدگانـش الزم دانسـته و محّبـت 

همـۀ اهل بیـت بزرگـوار و نسـل او را واجـب شـمرده و فرمـوده اسـت: ›بگـو: بـر ایـن ]= رسـاندن 

یشـاوندان ]نزدیکـم[.‹« واهـم، مگـر دوسـی در بـارۀ خو پیـام[ هیـچ مـزدی از مشـا نخ

لدّنّیه: ٣/٧ و ٢١(؛ ابن حجر )الّصواعق المحرقه: ص١٠١ 
ّ
نیز این روایت را ُزرقانی )شرح المواهب ال

ْنجی )نور األبصار: 
َ
و ١٣5 ]ص١٧٠ و ٢٢٧[(؛ سیوطی )احیاء المّیت _ حاشیۀ اإلتحاف _ : ص٢٣٩(؛ ِشْبل

ص١١٢ ]ص٢٢٧[(؛ و َصّبان )اإلسعاف _ حاشیۀ نور األبصار _ : ص١٠5( آورده اند.

 )وسـیلة المتعبدیـن فـی سـیرة سـید المرسـلین ]١٩٩/5[( بـا ذکـر سـند 
ّ

٢. حافـظ ابوعبـداهّلل مـال

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »همانـا خداونـد پـاداش مـرا بـر شـما، دوسـت  کـرده اسـت  روایـت 

داشـتن اهـل بیتـم قـرار داده؛ و هرآینـه فـردا در بـارۀ ایشـان از شـما سـؤال خواهـم نمـود.« ایـن 

ص١٠٢  المحرقـه:  )الّصواعـق  ابن حجـر  ص٢5(؛  العقبـٰی:  )ذخائـر  طبـری  محّب الّدیـن  را   حدیـث 

کرده اند. و ١٣6 ]ص١٧١ و ٢٢٨[(؛ و َسْمهودی )جواهر الِعْقَدین ]برگۀ٢45[( روایت 

»ای  گفت:  و  آمد  پیامبر؟ص؟  نزد  بیابان نشین  عربی  که  است  گفته  عبداهّلل  بن  جابر   .٣

محّمد! اسالم را بر من عرضه نما!« پیامبر؟ص؟ فرمود: »شهادت بده که معبودی جز خدای یگانه 

نیست و او شریکی ندارد؛ و محّمد بنده و فرستادۀ او است.« وی گفت: »آیا بر این، از من پاداشی 

می خواهی؟« فرمود: »نه، مگر دوستِی خویشاوندان.« گفت: »خویشاوندان من یا خویشاوندان 

تو؟« فرمود: »خویشاوندان من.« گفت: »]دستت را[ به من ده تا با تو بیعت نمایم. پس لعنت 

خداوند بر هر کس که تو و خویشاوندانت را دوست نمی دارد.« پیامبر؟ص؟ فرمود: »آمین.«

ایــن حدیــث را حافــظ گنجــی شــافعی )کفایــة الّطالــب فی مناقب علــی بن أبی طالــب؟ع؟: ص٣١ 
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]ص٩٠[( از طریــق حافــظ ابو ُنَعیــم، از محّمــد بــن احمــد بــن مخلــد، از حافــظ ابــن ابی  َشــیبه بــا 

ســند وی روایــت نمــوده اســت.

کــم َحْســکانی )شــواهد  یــخ مدینــة دمشــق: ١4٣/١٢[، و حا کر ]تار 4. حافــظ طبــری، ابن عســا

الّتنزیــل لقواعــد الّتفضیــل ]٢٠٣/٢[( بــا ذکــر ســند و بــا چنــد طریــق از ابوامامــۀ باهلــی روایــت 

گــون آفریــد  گونا کــه رســول خدا؟ص؟ فرمــود: »همانــا خداونــد پیامبــران را از درختــان   نموده انــد 

و مــن را از یــک درخــت خلــق نمــود. مــن اصــل پیکــرۀ آن درختــم؛ علــی شــاخۀ آن اســت؛ 

ــه شــاخه ای از  کــه ب ــارآوری آن؛ و حســن و حســین میــوۀ آن هســتند. پــس هــر  گــردۀ ب فاطمــه 

گــر  گــردد. ا کــه از آن منحــرف شــود، ســرنگون  شــاخه های آن بیاویــزد، نجــات یابــد و هــر 

ــد را  ــاز هــزار ســال، خداون ــار هــزار ســال، و ب بنــده ای، میــان صفــا و مــروه هــزار ســال، دیگــر ب

عبــادت نمایــد و ســپس همدمــی مــا را بهــره نَبــَرد، خداونــد او را بــر دو ســوراخ بینــی اش در 

آتــش بیفکَنــد.« ســپس رســول خدا؟ص؟ ایــن آیــه را تــالوت فرمــود: »بگــو: بــر آن ]= رســاندن پیــام[ 

یشاوندان ]نزدیکم[.« واهم، مگر دوسی در بارۀ خو هیچ مزدی از مشا نخ

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص١٧٨  ایـن حدیـث را 

]ص٣١٧[( یـاد نمـوده اسـت.

کـه  »و هـر  آیـۀ:  از ابن عّبـاس در بـارۀ  5. احمـد ]فضائـل الّصحابـه: 66٩/٢[ و ابن ابی حاتـم 

نیکـی ورزد، ... .« ]شـوری/23[ روایـت نموده انـد: »مـراد، دوسـتی خانـدان محّمـد اسـت.«

ایـــن را َثْعلبـــی )الکشـــف و البیـــان ]برگـــۀ 46[( بـــه نحـــو مســـند؛ ابن َصّبـــاغ مالکـــی )الفصـــول 

المهّمـــه: ص١٣ ]ص٢٧[(؛ ابن َمغاِزلـــی )مناقـــب علـــّی بـــن أبـــی طالـــب ]ص٣١6[(؛ ابن حجـــر )الّصواعـــق 

ـــیۀ  ـــت _ حاش ـــاء المّی ـــو )احی ـــور: ٧/6 ]٣4٨/٧[(؛ هم ـــّدّر المنث ـــیوطی )ال ـــه: ص١٠١ ]ص١٧٠[(؛ س المحرق

ص٩5  المؤّبـــد:  )الّشـــرف  َنْبهانـــی  و  ص٢٣(؛  الّصـــادی:  )رشـــفة  َحْضَرمـــی  ص٢٣٩(؛  اإلتحـــاف _ : 

کرده انـــد. ]ص١٩٩[( روایـــت 

6. ابوالّشـیخ ابن حّیـان در الّثـواب از طریـق واحـدی، از علی؟ع؟ با ذکر سـند آورده اسـت: 
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کـه  »در بـارۀ مـا، در ]سـورۀ[ آل حـم1 آیـه ای اسـت: دوسـتی مـا را پـاس نمـی دارد، مگـر هـر کـس 

ی این آیه را خواند: »بگو: بر آن ]= رسـاندن پیام[ هیچ مزدی از شـما نخواهم،  مؤمن باشـد.« سـپس و

مگر دوسـتی در بارۀ خویشـاوندان ]نزدیکم[.«

َسـْمهودی  و  ٢٢٨[(؛  و  ]ص١٧٠   ١٣6 و  ص١٠١  المحرقـه:  )الّصواعـق  ابن حجـر  را  روایـت  ایـن 

کرده انـد. یـاد   )]٢٣٨ ]برگـۀ  الِعْقَدیـن  )جواهـر 

٧. از ابو ُطفیـل نقـل شـده اسـت: »حسـن بـن علـی بـن ابی طالـب بـرای مـا خطبـه خوانـد 

و پـس از سـتایش و ثنـای خداونـد، امیرالمؤمنیـن علـی؟ضر؟ را پایان بخـش وصّی هـا و وصـّی 

پیامبـران و امانـت دار صّدیقـان و شـهیدان دانسـت و سـپس فرمـود: ›ای مـردم! بـه راسـتی 

کـه پیشـینیان از او پیشـی نگرفتنـد و پسـینیان بـه پـای او نرسـند.  مـردی از شـما جـدا گشـت 

هرآینـه رسـول خدا؟ص؟ پرچـم را بـه او می سـپْرد و جبرئیـل از سـوی راسـت و میکائیـل از سـوی 

کـه خـدا پیـروزش می نمـود. همانـا  ی نبـرد می نمودنـد و بازنمی گشـت، مگـر آن گاه  چـپ و

کـه در همـان شـب وصـِیّ موسـی جانـش سـتانده شـد؛ و در  خداونـد او را در شـبی میرانیـد 

کـه در همـان شـب روح عیسـی بـن مریـم عـروج نمـود؛ در  شـبی روحـش بـه عـروج بـرده شـد 

کـه خداونـد؟زع؟ ]قـرآِن[ جداسـازندۀ حـق از باطـل را فروفرسـتاد. بـه خدا سـوگند!  همـان شـب 

او هیـچ طـال و نقـره ای بـه جـا ننهـاد و دارایـی اش تنهـا ٧5٠ درهم بود که از سـهم بیت المالش 

افزون مانده بود و می خواست با آن، خدمتکاری برای اّم کلثوم بخرد.‹

کـه می شناسـد؛ و هر که نمی شناسـد، من حسـن  کـه مـرا می شناسـد  سـپس فرمـود: ›هـر 

کیـش  کـه سـخن یوسـف اسـت، تـالوت فرمـود: ›و  آیـه را  ایـن  بـن محّمـد هسـتم.‹ آن گاه، 

]یوسـف/٣٨[ سـپس خوانـدن آیاتـی از  کـرده ام.‹  ابراهـم و اسـحاق و یعقـوب، را پیـروی  پـدرامن، 

کـرد. کتـاب خـدا را آغـاز 

از آن پـس فرمـود: ›منـم فرزنـد مژده بخـش؛ منـم فرزنـد بیم دهنـده؛ منـم فرزنـد پیامبر؛ منم 

کـرم؟ص؟ اسـت و »آل  کـه »حـم« و نیـز »آل حـم« خوانـده می شـود و منظـور از »حـم« پیامبـر ا 1. مقصـود سـورۀ شـوری اسـت 
حـم« فرزنـدان آن حضـرت هسـتند. )ن.(
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ی؛ منم فرزنـد چراغ نوربخش؛ منم فرزند کسـی که  فرزنـد فراخواننـده بـه سـوی خـدا بـه اجازۀ و

بـرای رحمت بخشـی بـه جهانیـان فرسـتاده شـد؛ مـن از خاندانـی هسـتم که خداوند از ایشـان 

دوسـتی  خداونـد؟زع؟  کـه  هسـتم  خاندانـی  از  مـن  نمـود.  کیزه شـان  پا بـس  و  زدود  را   پلیـدی 

کـه بـر محّمـد نـازل فرمـود، واجـب سـاخت:“بگو: بـر آن ]= رسـاندن  و والیـت ایشـان را در آیـه ای 

پیـام[ هیـچ مـزدی از شـما نخواهـم، مگـر دوسـتی در بـارۀ خویشـاوندان ]نزدیکـم[ ... .”‹«

در لفظ حافظ زرندی )نظم درر الّسمطین ]ص١4٨[( آمده است: »من از خانواده ای هستم 

که  هستم  خانواده ای  از  من  فرامی رفت؛  ما  نزد  از  و  می آمد  فرود  ما  میان  در  جبرئیل؟ع؟  که 

خداوند دوستی شان را بر هر مسلمان واجب فرمود و در بارۀ ایشان چنین نازل نمود: ›بگو: بر 

هر کس  و  آن ]= رساندن پیام[ هیچ مزدی از شما نخواهم، مگر دوستی در بارۀ خویشاوندان ]نزدیکم[؛ 

نیکی ورزد، برای وی در آن نیکی بیفزایم.‹ و مراد از نیکی ورزیدن، دوستی ما اهل بیت است.«

الّطالبّییــن ]ص6٢[(؛  ابوالفــرج )مقاتــل  الکبیــر ]٧٩/٣ و ٨٠[(؛  )المعجــم  َطَبرانــی  َبــّزار؛  را  ایــن 

١46/٩(؛  الّزوائــد:  )مجمــع  َهیَثمــی  حافــظ  ]٣٠/١6[(؛   ١١/4 البالغــه:  نهــج  )شــرح  ابن ابی الحدیــد 

ابن َصّبــاغ مالکــی )الفصــول المهّمــه: ص١66 ]ص١5٨-١5٩[(_ وی گفتــه اســت: »آن را گروهــی از 

دانشــوران ســیره و جــز آنــان روایــت نموده انــد.« _ ؛ حافــظ گنجــی شــافعی )کفایــة الّطالب فــی مناقب 

علــی بــن أبی طالــب؟ع؟ : ص٣٢ ]ص٩٣[( از طریــق ابن  ُعْقــَده، از ابو ُطفیــل، و از طریــق نســائی ]الّســنن 

ــوری )ُنْزَهــُة 
ُ

الکبــری: ١١٢/5[ از ُهَبیــره؛ ابن حجــر )الّصواعــق المحرقــه: ص١٠١ و ١٣6 ]ص١٧٠ و ٢٢٨[(؛ َصّف

الَمجاِلــس: ٢٣١/٢(؛ و َحْضَرمــی )رشــفة الّصــادی: ص4٣( بــا ذکــر ســند آورده انــد.

٨ . طبـری )جامـع البیـان: ١6/٢4 ]مـج١٣/ج٢5/٢5[( بـا سـند خویـش، از سـّدی، از ابودیلـم 

ـکان 
ّ
کـه چـون علـّی بـن حسـین، امـام سـّجاد؟امهع؟ را بـه اسـارت آوردنـد و بـر پل روایـت نمـوده 

کـه ]مـردان[  دمشـق ایسـتانیده شـد، مـردی از شـامیان برخاسـت و گفـت: »سـپاس خـدای را 

یشـه تان را برکْنـد و دو شـاخ فتنـه را قطـع نمـود.« علـی بـن حسـین؟ضر؟ بـه  شـما را بُکشـت و ر

گفـت:  گفـت: »آری.« فرمـود: »آیـا آِل حـم را خوانـده ای؟«  او فرمـود: »آیـا قـرآن خوانـده ای؟« 
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»قـرآن خوانـده ام، اّمـا ایـن را نخوانـده ام.« فرمـود: »آیـا نخوانـده ای: )بگـو: بـر آن ]= رسـاندن پیـام[ 

هیچ مزدی از شـما نخواهم، مگر دوسـتی در بارۀ خویشـاوندان ]نزدیکم[.(؟« گفت: »آیا به راسـتی شـما 

همانانیـد؟« فرمـود: »آری.«

)البحــر  ابوحّیــان  و  آورده  بــا ســند خویــش  ]برگــۀ 44[(  البیــان  و  )الکشــف  َثْعلبــی  را  ایــن 

المنثــور: ٧/6 ]٣4٨/٧[(؛  )الــّدّر  نیــز ســیوطی  اســت.  یــده  ورز اشــاره  آن  بــه  المحیــط: ٧/5١6( 

ابن حجــر )الّصواعــق المحرقــه: ص١٠١ و ١٣6 ]ص١٧٠ و ٢٨٨[( از َطَبرانــی؛ و ُزرقانــی )شــرح المواهــب 

لدّنّیه: ٢٠/٧( آن را با ذکر سند آورده اند.
ّ
ال

بـن  و عمـرو  بـن جبیـر  از سـعید  ]مـج١٣/ج٢5/٢5[(  و ١٧  البیـان: ٢4/١6  )جامـع  ٩. طبـری 

شـعیب روایـت کـرده کـه گفته انـد: »مـراد از آن، خویشـاوندان رسـول خدا؟ص؟ هسـتند.« همیـن 

را ابوحّیان در البحر المحیط و سیوطی در الّدّر المنثور از آن دو  و از سّدی روایت کرده اند.

محّمد؟ص؟  خاندان  که  گویم  »من  گوید:   )]١66/٢٧[  ٣٩٠/٧ الکبیر:  )التفسیر  رازی  فخر 

استوارتر  ی  و با  کارشان  پیوند  که  آنان  پس  بازمی گردد.  ی  و به  کارشان  که  هستند   کسانی 

که فاطمه و علی و حسن و حسین  ی به شمار می آیند؛ و تردید نیست  کامل تر است، آل و و 

با نقل  که  و این هماننِد مطلبی است  با رسول خدا؟ص؟ داشته اند  را  استوارترین وابستگی 

ی باشند.« که همانان خاندان و متواتر دانسته شود. پس الزم آید 

ُمَناوی از حافظ زرندی ]نظم درر الّسمطین: ص١٠٩[ نقل نموده است: »هیچ یک از دانشوران 

سرشار  بهره ای  اهل بیت  والیت  از  که  آن  مگر  نیست،  هدایت یافته  پیشوایان  و   سختکوش 

و افتخاری درخشان دارد؛ همان سان که خداوند با سخن خویش فرمان داده است: ›بگو: بر آن 

]= رساندن پیام[ هیچ مزدی از شما نخواهم، مگر دوستی در بارۀ خویشاوندان ]نزدیکم[.‹«

ابوســعید  از  »دیلمــی  اســت:  گفتــه  ]ص١4٩[(  ص٨٩  المحرقــه:  )الّصواعــق  ابن حجــر 

ــا  کــه همان یــد  کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود: ›ایشــان را نــگاه دار کــرده  ــا ذکــر ســند روایــت  ُخــْدری، ب

ــا مــراد واحــدی نیــز همیــن اســت، آن جــا  گوی ــان ســؤال می شــود.‹  ــارۀ والیــت علــی از آن در ب
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کــه از ایشــان پرســش خواهــد  گفتــه اســت: ›در بــارۀ ایــن ســخن خــدای تعالــی:“و بازداریدشــان؛  کــه 

کــه مــراد، والیــت علــی و اهل بیــت اســت؛ زیــرا خداونــد بــه  گشــته  شــد.” ]صاّفــات/٢4[ روایــت 

کــه بــرای رســاندن پیــام رســالت از ایشــان  گاه نمایــد  کــه مــردم را آ پیامبرش؟ص؟امــر فرمــود 

از  کــه  اســت  آن  ســخن  ایــن  معنــای  خویشــاوندان.  دوســتِی  مگــر  نمی خواهــد،  پاداشــی 

کــه شایســتۀ دوســت داشــتن اســت و پیامبــر؟ص؟ بــه  کــه آیــا چنــان  ایشــان ســؤال خواهــد شــد 

کوتاهــی  آنــان ســفارش نمــوده، اهل بیــت را دوســت داشــته اند یــا آن را تبــاه نمــوده و در آن 

گــردد و بدفرجــام شــوند.« یده انــد و بدیــن ســان، از ایشــان بازخواســت  ورز

همو )الّصواعق المحرقه: ص١٠١ ]ص١٧٠[( این سخن شمس الّدین بن عربی را  یاد نموده است:

کـه بـه رغـم بد خواهـاِن دور از حـّق، مـرا بـه  دوسـتی ام نسـبت بـه آل طاهـا را فریضـه می دانـم 

قرب خدا می رساند.

پیامبِر مبعوث به ]دین[ هدایت، بر تبلیغش پاداشی نخواست، جز دوستی خویشان نزدیکش.

نیز ابن َصّباغ مالکی )الفصول المهّمه: ص١٣ ]ص٢٧-٢٨[( این سروده را از کسی آورده است:

کـه بـدان چنـگ زنـد. منقبت هاشـان بـه وحـی و فـرو  کسـی  آنـان دسـتاویزی محکمنـد بـرای 

فرسـتادن ]الهـی[ بـه مـا رسـیده اسـت.

مناقبی در سوره های »شورٰی« و »هل أتٰی« و »احزاب« که تالوت کنندۀ قرآن آن ها را می شناسد.

مـردم فـرض  بـر  گفتـۀ خـدا،  و  بـه حکـم  کـه دوستی شـان  اهل بیـت مصطفـی هسـتند  آنـان 

و واجب است.

و از دیگری چنین آورده است:

کــس بــا صفــا و اخــالص دوستشــان بــدارد، در آخرتــش بــه  کــه هــر  آنــان مردمانــی هســتند 

]بــرای نجــات[ چنــگ زده اســت. دســتاویزی محکــم 

گشـتند. ُحسن شـان در دیـدگان  کـه از نظـر منقبت هـا سـرآمد جهانیـان  آنـان مردمانـی هسـتند 

جلـوه داده می شـود و آثـار ]نیک[شـان پیوسـته روایـت می گـردد.

 والیتشـان فریضـه و واجـب؛ و دوستی شـان هدایـت اسـت. اطاعتشـان دوسـتی ]خـدا و رسـول[ 

و محّبت به آنان، پارسایی است.
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ْنجی )نـور األبصـار: ص١٣ ]ص٢٣٢-٢٣٣[( ایـن شـعر ابوالحسـن بـن جبیـر را 
َ
همچنیـن ِشـْبل

کرده اسـت: یـاد 
پیامبر مصطفی و پسر عمویش علی و دو سبطش و فاطمۀ زهرا را دوست دارم.

کـه خداونـد پلیـدی را از آنـان زدوده و افـق هدایـت، ایشـان را همچـون  آنـان خاندانـی هسـتند 

سـتارگانی درخشـان ]از پـردۀ خـود[ بیـرون آورده اسـت.

والیـت و دوستی شـان بـر هـر مسـلمانی فـرض و واجـب؛ و محّبتشـان گرانبهاتریـن ذخیـره برای 

آخرت اسـت.

کفر می شمرم. که من دشمنی ورزیدن در حّق ایشان را  گرامی نیستم  من دشمن صحابۀ 

٭ این سخن َعْبدی:
آنان شـاهراه ]هدایت[ند. برخی بر آن شـاهراه، اسـتوارند و نجات یابند و برخی از آن منحرف 

گردند[. ک  شـوند ]و هال

َثْعلبـی )الکشـف و البیـان ]برگـۀ ٩[( در بـارۀ ایـن سـخن خـدای تعالـی: »راه راسـت را بـه مـا 

گفت:  که  بنمای.« ]حمد/6[ با ذکر سـند از مسـلم بن حّیان آورده اسـت: »از ابوبریده شـنیدم 

›مراد، راه محّمد و خاندان او است.‹«

در تفسـیر َوکیـع بـن جـّراح، از سـفیان ثـوری، از سـّدی، از اسـباط و مجاهـد، از عبـداهّلل 

بـن عّبـاس، در بـارۀ سـخن خـدای تعالـی: »راه راسـت را به ما بنمـای.« ]حمد/6[ آمده اسـت: »ای 

جماعـت بنـدگان! بگوییـد: مـا را بـه دوسـتِی محّمـد و خانـدان او رهنمـون بـاش!«

کـه  از علـی؟ع؟ آورده  ُنباتـه،  بـن  َاْصَبـغ  از  بـا سـندش  ـْمَطین ]٣٠٠/٢[(  الّسَ )َفرائـُد  وئـی  حّمُ

در بـارۀ ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و آنـان کـه به جهان واپسـین ایمـان نمی آورنـد، همانا از راه ]راسـت[ 

بگردیده انـد.« ]مؤمنـون/٧4[ فرمـود: »مـراد از صـراط، والیـت مـا اهل بیـت اسـت.«

خطیـب خوارزمـی در المناقـب بـا ذکـر سـند آورده اسـت: »صـراط دو گونه اسـت؛ یکی در 

دنیـا و دیگـری در آخـرت. اّمـا صـراط دنیـا، علـی بـن ابی طالـب اسـت؛ و صـراط آخـرت، پـل 

جهّنـم اسـت. هـر کـه صـراط دنیـا را بشناسـد، از صـراط آخـرت عبـور نماید.«
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الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن عـدی  چـه  آن  اسـت  حدیـث  همیـن  معنـای  آشـکارگِر 

از  سـند  ذکـر  بـا  آمـده،  ]ص١٨٧[(  )ص١١١  المحرقـه  الّصواعـق  در  کـه  چنـان  دیلمـی،  و   ]٣٠٢/6

کـه اهل بیـت  کسـی اسـت  بـر صـراط،   رسـول خدا؟ص؟ روایـت نموده انـد: »اسـتوارتریِن شـما 

و اصحاب مرا بیش تر دوست بدارد.«

ـْمَطین ]٢54/٢[( بـا سـندش، در حدیثـی از امـام جعفـر  وئـی )َفرائـُد الّسَ شـیخ االسـالم حّمُ

صـادق، ایـن سـخن ایشـان را آورده اسـت: »مـا برگزیـدگاِن خداوندیـم؛ مـا راه آشـکار و صـراط 

مسـتقیم بـه سـوی خـدا هسـتیم.«

پــس ایشــانند راه رســیدن بــه خداونــد و هــر که به آنان دســت آویزد، به ســوی پــروردگارش 

کــه ابوســعد )شــرف الّنبــّوه ]ص٢5١[( بــا ذکــر ســند از  کــه در حدیثــی  راهــی می یابــد؛ همــان ســان 

کــه  بهشــت  در  بیتــم، درختــی هســتیم  اهــل  و  »مــن  اســت:  آمــده  آورده،  رســول خدا؟ص؟ 

ــه ســوی پــروردگارش راهــی  ــه مــا دســت آویــزد، ب کــه ب شــاخه هایش در دنیــا اســت. پــس هــر 

یابد.« )ذخائر العقبٰی: ص١6(

٭ این سخن َعْبدی:

صّدیقه.

ی را چنیـن نامیـد. در روایتـی که  کـه پـدرش و ی، فاطمـه دختـر پیامبـر؟ص؟ اسـت  مـراد و

ابوسـعد در شـرف الّنبـّوه از رسـول خدا؟ص؟ بـا ذکـر سـند آورده، ایشـان بـه علـی فرمـود: »سـه چیـز 

کـس داده نشـده اسـت: بـه تـو پدرزنـی همچـو مـن داده  کـه بـه مـن و بـه هیـچ  بـه تـو داده شـده 

کـه مـن پدرزنـی چـون خـود نـدارم؛ به تو همسـری صّدیقه همچـون دخترم داده شـده که  شـده 

کـه بـه تو داده شـده اند  مـن همسـری چنـان نـدارم؛ و حسـن و حسـین فرزندانـی از پشـِت توانـد 

یـاض  و مـن از پشـِت خویـش فرزندانـی چنـان نـدارم؛ البّتـه شـما از منیـد و مـن از شـمایم.« )الّر

النضـره: ٢٠٢/٢ ]١5٢/٣[(

کـه راسـت گفتارتر  کـس را ندیـدم  گفـت: »هیـچ  کـه  از عایشـه، ام المؤمنیـن، نقـل اسـت 
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اإلسـتیعاب:  األولیـاء: 4٢/٢؛  )ِحلیـة  بـود.«  او  والـد  کـه  پـدری؟ص؟  باشـد، مگـر همـان  فاطمـه  از 

٣٧٧/4-٣٧٨ ]١٨٩6/4[؛ ذخائر العقبٰی: ص44؛ تقریب األسـانید و ترتیب المسـانید و شـرح آن: ١5٠/١؛ 

حدیـِث  یـان  راو حدیـث،  ایـن  یـان  »راو اسـت:  آمـده  اخیـر  مأخـذ  در   )٢٠١/٩ الّزوائـد:  مجمـع  و 

هسـتند.« صحیـح 

٭ این سخن َعْبدی:

برای صّدیق.

کـه ایـن لقـب  ی، امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیـه _ ، صّدیـق ایـن اّمـت، اسـت  مـراد از و

ِضره ]٩4/٣ و ٩5[( گوید: »همانا رسـول خدا؟ص؟  ویـژۀ او اسـت. محّب الّدیـن طبـری )الّریاض الّنَ

را  گویـد: ›علـی  گفتـه اسـت: »ُخَجنـدی  کتـاب: ص١55(  )همـان  نامیـد.« همـو  را صّدیـق  او 

کبـر لقـب داده بودنـد.‹« سـرکردۀ بـزرگ اّمـت )= یعسـوب األّمـه( و صّدیـِق ا

که برخی از آن ها را یاد می کنیم: در این زمینه، روایت های فراوان است 

١. ابن نّجـار، و احمـد بـن حنبـل )مناقـب علـّی ]ص١٣١[( از ابن عّبـاس، از رسـول خدا؟ص؟ 

بـا ذکـر سـند آورده انـد: »صّدیق هـا سـه تـن هسـتند: حزقیـل، مؤمـن خانـدان فرعـون؛ حبیـب 

نّجـار، یـاد شـده در سـورۀ آل یاسـین1؛ و علـی بـن ابی طالـب.«

یخ مدینة دمشق: ١٣١/١٢[  کر ]تار این حدیث را ابو ُنَعیم )معرفة الصحابه ]٣٠٢/١[(؛ و ابن عسا

از ابولیلی، با ذکر سند آورده اند و در لفظ خویش افزوده اند: »و علی برتریِن ایشان است.«

گنجی شافعی )کفایة الّطالب فی  ِضره: ١54/٢ ]٩4/٣[(؛ و  محّب الّدین طبری )الّریاض الّنَ

مناقب علی بن أبی طالب؟ع؟ : ص4٧ ]ص١٢4[( با لفظ ابولیلی؛ سیوطی در جمع الجوامع چنان 

که در کنز العّمال )١5٢/6 ]6٠١/١١[( آمده؛ و ابن حجر )الّصواعق المحرقه: ص٧4 ]ص١٢5[( با لفظ 

کتاب: ص٧5( با لفظ ابولیلی، با ذکر سند این روایت را آورده اند. ابن عّباس؛ و همو )همان 

1. مقصـود سـورۀ یـس اسـت کـه »آل یـس« نیـز خوانـده می شـود و منظور از »یس« پیامبـر اکرم؟ص؟ اسـت و »آل یس« فرزندان 
آن حضرت هسـتند. )ن.(
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کسـی  ٢. از رسـول خدا؟ص؟ ]در بـارۀ علـی؟ع؟[ نقـل شـده اسـت: »همانـا ایـن، نخسـتین 

کـه روز قیامـت، بـا مـن دسـت دهـد  کسـی اسـت  کـه بـه مـن ایمـان آورد؛ و نخسـتین   اسـت 

که میان حق و باطل جدایی  کبر و فاروق این اّمت اسـت  گوید؛ و او صّدیق ا و به من سـالم 

می افکند؛ و او سـرکردۀ بزرگ مؤمنان اسـت.«

یفـه؛ 
َ

ایـن را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: ٢6٩/6[ از سـلمان و ابـوذر؛ بیهقـی و عدنـی از ُحذ

حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: ١٠٢/٩(؛ و حافـظ گنجی شـافعی )کفایة الّطالب فـی مناقب علی بن 

یـخ مدینـة دمشـق: ١٣٠/١٢[ بـا ذکـر  کر ]تار أبی طالـب؟ع؟ :ص٧٩ ]ص١٨٧[( از طریـق حافـظ ابن عسـا

که از آن نزد من  که در پایان آن آمده اسـت: »و او دِر ]ورود به سـوی[ من اسـت  سـند آورده اند 

درآینـد؛ و او جانشـین پـس از مـن اسـت.«

کنز العّمال: 56/6 ]6١6/١١[( آورده است. کمال  این روایت را با لفظ نخست، مّتقی هندی )ا

کـه گفتند: »از پیامبر؟ص؟ شـنیدیم که به علی  ٣. از ابن عّبـاس و ابـوذر نقـل شـده اسـت 

که میان حق و باطل جدایی می افکند.‹« کبر هستی و تویی آن فاروق  فرمود: ›تو صّدیق ا

گفته  و  آورده  سند  ذکر  با   )]٩6/٣[  ١55/٢ ِضره:  الّنَ )الّریاض  طبری  محّب الّدین  را  این 

کمی آمده است: ›و تو سرکردۀ بزرگ دین هستی.‹« نیز آن را ُقَرشّی  است: »در روایتی از حا

که در آن است: »و تو سرکردۀ بزرگ مؤمنان هستی.« )مسند شمس األخبار: ص٣5 ]٩4/١[( آورده 

چهـارم  و  بیسـت  بـاب  ـْمَطین:  الّسَ )َفرائـُد  وئـی  حّمُ االسـالم  شـیخ  افزونـی،  همیـن  بـا  را  آن 

آن   )]٢٢٨/١٣[  ٢5٧/٣ البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد  نیـز  اسـت.  نمـوده  روایـت   )]١4٠/١[

ی وداع نمایـم. چـون  را از ابورافـع، بدیـن سـان آورده اسـت: »در ربـذه نـزد ابـوذر رفتـم تـا بـا و

فتنـه ای  زودی،  ›بـه  گفـت:  بودنـد،  همراهـم  نیـز  کسـانی  کـه  مـن  بـه  بازگـردم،  کـه  خواسـتم 

کـه از بـزرِگ ]اّمـت[ علـی بـن  کنیـد و بـر شـما بـاد  گرفـت. پـس تقـوای خـدا را پیشـه  درخواهـد 

فرمود:“تـو  ی  بـه و کـه  رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم  از  مـن  کـه همانـا  نماییـد؛  ی  پیـرو ابی طالـب 

کـه در روز قیامـت،  کـه بـه مـن ایمـان آورد؛ و نخسـتین کسـی هسـتی  نخسـتین کسـی هسـتی 
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کـه میـان حـق  کبـر و همـان فاروقـی  گویـد؛ و تـو صّدیـق ا  بـا مـن دسـت دهـد و بـه مـن سـالم 

کـه مـال، سـرکردۀ بـزرگ  و باطـل جدایـی می افکنـد؛ و تـو سـرکردۀ بـزرگ مؤمنانـی، حـال آن 

کـه پـس از خـود بـر جـای می نهـم  کافـران اسـت؛ و تـو بـرادر و یـاور منـی و بهتریـن کسـی هسـتی 

کمـال به جـای مـی آوری.”‹« و عهـد مـرا تمـام و 

ــُة الَمجاِلـــس:  ــوری )ُنْزَهـ ـ
ُ

ــی )المواقـــف: ٢٧6/٣ ]ص4٠٩[(؛ و َصّف ــد ِایجـ ــی َعُضـ ــن را قاضـ ایـ

٢٠5/٢( آورده انـــد.

از پیامبر؟ص؟ روایت شده است که فرمود: »پروردگارم؟زع؟ در شبی که به معراج برده   .4

شدم، به من فرمود: ›ای محّمد! چه کس را به جانشینی خود بر اّمتت برگزیده ای؟‹ گفتم: ›ای 

خود  برای  و  برگزیدم  خویش  رسالت  برای  را  تو  محّمد!  ›ای  فرمود:  داناتری.‹  تو  پروردگارم! 

انتخاب نمودم؛ و تو پیامبر من و برگزیدۀ آفریدگان منی. آن گاه، صّدیق اکبر و پاکدامن پاک نهاد 

است که او را از سرشت تو آفریدم و یاور تو ساختم و پدر دو نوادۀ تو نمودم؛ همان دو سرور شهید 

تو  درآوردم.  همسری اش  به  را  جهان  زن  بهترین  و  بهشتی؛  جوانان  سروران  پاک دامن،  پاِک 

درختی، و علی شاخه های آن، فاطمه برگ آن، و حسن و حسین میوه هایش هستند. آن دو را از 

با  اگر  نمودم؛ که همانا  از شما خلق  را  و شیعیان شما  آفریدم  برین  سرشت ساکنان بهشت 

شمشیر بر گردن هاشان زده شود، جز این نیست که به دوستی شان به شما افزوده می گردد.‹ 

گفتم: ›ای پروردگارم! آن صّدیق اکبر کیست؟‹ فرمود: ›برادرت علی بن ابی طالب.‹«

این را ُقَرشّی )مسند شمس األخبار: ص٣٣ ]٨٩/١[( با ذکر سند آورده است.

کـه فرمـود: »مـن بنـدۀ خـدا و بـرادر رسـول او و صّدیـق  5. از علـی؟ع؟ نقـل شـده اسـت 

کبـر هسـتم کـه هیـچ کـس پـس از مـن ایـن اّدعـا را نکند، مگر آن کـه بس دروغگو و افتراپیشـه  ا

باشـد. مـن هفـت سـال پیـش از مـردم دیگـر، نمـاز خوانـده ام.«

ایـــن را ابـــن ابی  َشـــیبه ]المصّنـــف: 65/١٢[ بـــا ســـند صحیـــح؛ نســـائی )خصائـــص امیرالمؤمنیـــن: 

ص٣ ]ص٢5[( بـــا ســـندی کـــه راویانـــش ثقه انـــد؛ ابـــن ابی  عاصـــم )الّســـّنه ]ص5٨4[(؛ حاکـــم 
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)المســـتدرک علـــی الّصحیحیـــن: ١١٢/٣ ]١٢١/٣[( ضمـــن صحیـــح شـــمردن آن؛ ابو ُنَعیـــم )معرفـــة 

الّصحابـــه ]٣٠١/١[(؛ ابن ماجـــه )الّســـنن: 5٧/١ ]44/١[( بـــا ســـند صحیـــح؛ طبـــری )تاریـــخ األمـــم و 

ـــخ: ٢٢/٢  ـــی التاری ـــل ف ـــر )الکام ـــی؛ ابن اثی ع
َ
ـــی؛ ِخل ـــح؛ عقیل ـــند صحی ـــا س ـــوک: ٢١٣/٢ ]٣١٠/٢[( ب المل

ــر  ــری )ذخائـ ــن طبـ ــه: ٢5٧/٣ ]٢٠٠/١٣[(؛ محّب الّدیـ ــج البالغـ ــرح نهـ ــد )شـ ]4٨4/١[(؛ ابن ابی الحدیـ

ـــْمَطین:  ــُد الّسَ وئـــی )َفرائـ ِضـــره: ١55/٢ و ١5٨ و ١6٧ ]٩6/٣ و ١٠٠ و ١١١[(؛ حّمُ العقبـــٰی: ص6٠ و )الّریـــاض الّنَ

بـــاب چهـــل و نهـــم ]٢4٨/١[(؛ و ســـیوطی در جمـــع الجوامـــع چنـــان کـــه در کنـــز العّمـــال )٣٩4/6 ]١٢٢/١٣[( 

آمـــده؛ بـــا ذکـــر ســـند آورده انـــد. در الطبقـــات الکبـــرٰی تألیـــف شـــعرانی )55/٢ ]6٠/٢[( آمـــده کـــه 

علـــی؟ضر؟ فرمـــود: »مـــن صّدیـــق اکبـــر هســـتم و پـــس از مـــن کســـی ایـــن اّدعـــا را نکنـــد، مگـــر کـــه 

دروغگو باشد.«

کـه گفـت: »از علـی در حال خطبه خوانی بر منبر بصره، شـنیدم  6. از معـاذه نقـل اسـت 

کـه پیـش از ایمـان آوردن ابوبکـر، ایمـان آوردم و پیـش از اسـالم  کبـر  گفـت: ›منـم صّدیـق ا کـه 

ی، اسـالم آوردم.‹« آوردن و

١٣١/٢[؛  الکبیـر:  ]الضعفـاء  عقیلـی  ابن اّیـوب؛  ]ص١6٩[(؛  ص٧٣  )المعـارف:  ابن ُقَتیبـه 

ِضـره: ١55/٢ و ١5٧ ]٩5/٣ و ٩٩[(؛ آن را  الّنَ یـاض  محّب الّدیـن طبـری )ذخائـر العقبـٰی: ص5٨ والّر

 بـا ذکـر سـند آورده انـد و نیـز ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: ٢5١/٣ و ٢5٧ ]٢٠٠/١٣ و ٢٢٨[(؛

کرده اند. که در کنز العّمال )4٠5/6 ]١64/١٣[( آمده از آن یاد   و سیوطی در جمع الجوامع چنان 

٭ این سخن َعْبدی:
گرفته است. کنار هم در سایۀ عرش خدا جای  نام آن دو در یک سطر 

در این جا، به حدیِث نگاشته شدن نام های فاطمه و پدرش و همسرش و دو پسرش در 

که خطیب بغدادی )تاریخ بغداد:  گونه  سایۀ عرش و بر دِر بهشت، اشاره نموده است؛ همان 

٢5٩/١( از ابن عّباس، با ذکر سند آورده است: »رسول خدا؟ص؟ فرمود: ›در شبی که به آسمان، به 

نیست؛  خداوند  جز  معبودی  بودند:“هیچ  نوشته  که  دیدم  بهشت  دِر  بر  شدم،  برده  معراج 
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خداوندند؛  برگزیدگان  حسین  و  حسن  است؛  خدا  حبیب  علی  است؛  رسول خدا  محّمد 

فاطمه برگزیدۀ خدا است؛ و بر کینه ورزان بدانان لعنت خداوند باد!”‹

همین را خطیب خوارزمی )المناقب: ص٢4٠ ]ص302[( روایت نموده است.

٭ این سخن َعْبدی:
]هنگام عقد همسری[ خداوند، ولّی صّدیقه؛ و امین خدا، جبرئیل، خطبه خوان عقد بود.

کـه خداونـد تعالـی، خود، فاطمه را به همسـرِی علـی درآورد و ولِیّ  ایـن اشـاره دارد بـه آن 

فاطمـه بـود و جبرئیـل امیـن؟ع؟ خطبـۀ ایشـان را خوانـد؛ چنان که از جابر بن سـمره رسـیده که 

کـه  رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »ای مـردم! ایـن علـی بـن ابی طالـب اسـت. شـما اّدعـا می کنیـد 

کـه بـزرگان قریـش او را از مـن  ی درآوردم، حـال آن  مـن، خـود، دختـرم فاطمـه را بـه همسـرِی و

خواسـتگاری نمودنـد و مـن نپذیرفتـم. در همـۀ ایـن ماجرا، در انتظار خبری از آسـمان بودم تا 

گفـت: ›ای محّمـد!  کـه جبرئیـل در شـب بیسـت و چهـارم مـاه رمضـان نـزد مـن آمـد و  آن 

کـه  خداونـِد واالِی واالتریـن بـر تـو درود می دهـد. او روحانیـان و مهتـراِن فرشـتگان را در دّره ای 

گـردآورد و فاطمـه را بـه همسـری علـی درآوْرد و مـرا فرمـان  گوینـد، زیـر درخـت طوبـا  آن را َاْفَیـح 

داد تـا خطبـه خوانـدم و خـوِد خـدای تعالـی ولـِیّ ]فاطمـه[ بـود.‹« )کفایـة الّطالـب فـی مناقب علی 

بن أبی طالب؟ع؟ : ص١64 ]ص٣٠٠[(

کــه  کــرده  روایــت  علــی  از  ســند  ذکــر  بــا  ص٣١(  العقبــٰی:  )ذخائــر  طبــری  محّب الّدیــن 

گفــت: ›ای محّمــد! همانــا خــدای تعالــی بــر  رســول خدا؟ص؟ فرمــود: »فرشــته ای نــزد مــن آمــد و 

تــو درود می دهــد و تــو را می گوید:“هرآینــه مــن در جهــاِن َبریــن، دختــرت فاطمــه را بــه همســرِی 

ــه همســرِی علــی درآور!”‹« ــو نیــز در زمیــن او را ب ــن ابی طالــب درآوردم؛ پــس ت علــی ب

یخ بغداد: ١٢٩/4( با ذکر سند از عبداهّلل بن مسعود؟ضر؟  َغّسانی، و خطیب بغدادی )تار

گرفت.  فرا لرزشی  را  او  رسول خدا؟ص؟،  دختر  فاطمه،  عروسی  بامداد  »در  نموده اند:  روایت 

که در دنیا  کسی درآوردم  رسول خدا؟ص؟ به او فرمود: ›ای فاطمه! همانا من تو را به همسری 
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که تو را به همسرِی  سرور است و در آخرت، از صالحان است. ای فاطمه! چون خواستم 

علی درآورم، خداوند به جبرئیل فرمان داد تا در آسمان چهارم برخاست و فرشتگان صف 

به همسرِی علی درآورد. آن گاه،  را  تو  و  ایشان خطبه خواند  برای  آراستند. سپس جبرئیل 

گرانبها به بار آوْردند و به فرمان خدا، بر  به درختان بهشت فرمان داد تا زیورها و جامه های 

فرشتگان نثار نمودند. پس هر یک از فرشتگان که در آن روز، زیور و جامه ای بیش تر  یا نیکوتر 

کف آورد، تا روز قیامت بدان افتخار نماید.‹« از دیگران به 

ید، زیرا نخسـتین بـار، جبرئیل  َمه گفتـه اسـت: »همانـا فاطمـه بـر زنان فخر می ورز
َ
اّم َسـل

خطبۀ عقـدش را خواند.«

ــة الّطالـــب فـــی مناقـــب علـــی بـــن أبی طالـــب؟ع؟ :  ــافعی )کفایـ گنجـــی شـ ــر را حافـــظ  ایـــن خبـ

کـــه  گفتـــه اســـت: »ایـــن حدیثـــی حســـن و عالـــی اســـت  ـــاد نمـــوده و ســـپس  ص١65 ]ص٣٠١[( ی

یافـــت نموده ایـــم.« نیـــز محب الدیـــن )ذخائـــر العقبـــٰی: ص٣٢( از آن  مـــا آن را از طریـــق عالـــی در

یاد نموده است.

گفت:  رسول خدا؟ص؟  به  جبرئیل  که  نموده  روایت   )٢٢5/٢ الَمجاِلس:  )ُنْزَهُة  وری 
ُ

َصّف

کرامت را بر دِر بیت معمور، برپا نماید؛ و به  که منبر  »همانا خداوند به رضوان دستور فرمود 

ی بر فراز منبر رفت و خدای  که از آن فرارود. پس و گویند، فرمان داد  که او را راحیل  فرشته ای 

را سپاس و ستایشی که درخوِر او است، به جای آورد. آن گاه، آسمان ها از شادی و شادمانی 

که من فاطمه،کنیز  به لرزه درآمدند و خداوند به من وحی فرمود: ›خطبۀ عقد ازدواج بخوان؛ 

خواندم  را  عقد  خطبۀ  من  درآوردم.‹  علی  همسرِی  به  را  محّمد،  پیامبرم  ودختر   خویش 

و فرشتگان گواهی دادند و گواهی شان را در این قطعۀ ابریشم نوشتم. به من فرمان داده شده 

گنجینه دار  که آن را به تو عرضه نمایم و با خاتمی از مشک سپید، آن را ُمهر زنم و به رضوان، 

بهشت، بسپارم.«

گردد. در این مضمون، روایت های فراوان یافت 
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٭ این سخن َعْبدی:
َمهـرش ]از سـوی خـدا[ یـک پنجـم زمیـن مقـّرر شـده؛ عطّیـه ای که میـان بخشـش ها بس بلند 

]و پـر بها[ اسـت.

ـْمَطین: بـاب  وئـی )َفرائـُد الّسَ کـه شیخ االسـالم حّمُ ی بـه روایتـی اشـاره دارد  در ایـن بیـت، و

که به علی فرمود: »ای علی! همانا زمین  هجدهم ]٩5/١[( با ذکر سـند از رسـول خدا؟ص؟ آورده 

کـه خواهـد، میـراث دهـد. و هرآینـه او بـه  از آِن خداونـد اسـت و آن را بـه هـر یـک از بندگانـش 

ی  کابیِن یک پنجم زمین، به همسـری تـو درآورم؛ و آن، َمهر  و کـه فاطمـه را بـا  مـن وحـی فرمـود 

کـه بـر زمیـن راه بسـپارد، حـال آن که با شـما دشـمنی ورزد، راه رفتنش بر زمین  اسـت. پـس هـر 

بـر او حرام اسـت.«

٭ این سخن َعْبدی:
که بر سـر عروس افشـاندند، از بار درخت طوبی بود. چه خوش  ُنقل و افشـانه های آن جشـن 

کیزه اسـت آن افشـانه ها! و پا

در این جا، او به حدیث نثار اشاره دارد که از بالل بن حمامه روایت شده است: »روزی 

می نمود  شادمان  چهره اش  که  آن  حال  درآمد،  ما  بر  خندان  و  لبخندزنان   رسول خدا؟ص؟ 

گفت: ›ای رسول خدا!  و همانند هالۀ ماه بود. عبدالّرحمان بن عوف برخاست و به ایشان 

که  این نور چیست؟‹ فرمود: ›در بارۀ برادرم و پسرعمویم، این مژده از پروردگارم به من رسید 

تا  فرمان داد  گنجینه دار بهشت،  به رضوان،  و  به همسری علی درآورده  را  خداوند فاطمه 

 درخت طوبا را تکان دهد و آن درخت قباله هایی به شمارۀ دوستاران اهل بیت به بار آورد 

و زیر آن درخت، فرشتگانی از نور پدیدار نمود و به هر فرشته، یکی از آن قباله ها را سپرد. پس 

چون قیامت بر اهلش قرار یابد، آن فرشتگان در میان آفریدگان ندا درمی دهند و هیچ یک از 

که رهایی اش از آتش  که به او قباله ای داده شود  دوستاران اهل بیت باقی نمی ماند، مگر آن 

در آن ثبت شده است. پس برادر و پسرعموی من و دخترم، مردان و زنان اّمت مرا از آتش 

رهایی می بخشند.‹«
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]٢4٢/١[(؛   ٢٠6/١ الغابـه:  )ُاْسـد  ابن اثیـر  ٢١٠/4(؛  بغـداد:  یـخ  )تار بغـدادی  خطیـب  را  ایـن 

]ص٣4١[(؛  )المناقـب  خوارزمـی  خطیـب  ابوبکـر  ]ص٢6[(؛  المهّمـه  )الفصـول  مالکـی  ابن َصّبـاغ 

ـوری )ُنْزَهـُة الَمجاِلـس: ٢٢5/٢(؛ و َحْضَرمـی 
ُ

ابن حجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص١٠٣ ]ص١٧٣[(؛ َصّف

کرده اند. )رشفة الصادی: ص٢٨ ]ص١٧[( با ذکر سند نقل 

نیز ابوعبداهّلل مال )وسـیلة المتعبدین فی سـیرة سـید المرسـلین ]١64/5[( از انس روایت نموده 

کـه بـه مـن  کـه بـه علـی فرمـود: ›ایـن جبرئیـل اسـت  اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ در مسـجد بـود 

کـه خداونـد فاطمـه را بـه همسـرِی تـو درآورد و چهـل هـزار فرشـته را بـر ازدواج  خبـر می دهـد 

یـد و یاقـوت نثـار بپاشـد. پـس  گرفـت و بـه درخـت طوبـا وحـی فرمـود تـا بـر ایشـان مروار گـواه  او 

ید و یاقوت پاشـید و زنان سیه چشـم سـپیداندام بهشـتی به سـوی  درخت طوبا بر ایشـان مروار

یختـه بـود، برگیرنـد؛  یـد و یاقـوت بـر زمیـن ر گرفتنـد تـا آن چـه را از طبق هـای مروار  آن پیشـی 

و تا روز قیامت، آن را به یکدیگر هدیه می دهند.‹«

ِضـره: ١٨4/٢ ]١٣٠/٣[(؛  یـاض الّنَ  ایـن خبـر را محّب الّدیـن طبـری )ذخائـر العقبـٰی: ص٣٢؛ الّر

وری )ُنْزَهُة الَمجاِلس: ٢٢٣/٢( آورده اند.
ُ

و َصّف

نمونه ای دیگر از شعر َعْبدی
ای سروران من؛ ای فرزندان علی؛ ای آل طاها و ای آل صاد!

کسی با شما برابری می کند، حال آنکه شما جانشینان خدا در ]همۀ[ سرزمین ها هستید؟ چه 

کند. که خداوند با آن ها، هر هدایت جویی را هدایت  شما ستارگان هدایتید 

گمراهـی بـا هدایـت در هـم آمیختـه  گمـراه می شـدیم و  گـر هدایـت شـما نمی بـود، بی گمـان   ا

و بازشناخته نمی شد.

پیوسـته در همـۀ زندگانـی ام، بـه خاطـر محّبـت شـما دوسـتی مـی ورزم و بـه خاطـر دشـمنی بـا 

بـا دشـمنان تان دشـمنی می کنـم. شـما، 

]از دنیا[ جز دوستی شما توشه ای برنگرفتم و این، خود بهتریِن توشه ها است.

که تکیه ام ]برای نجات[ در عرصۀ محشر تنها بر آن است. و آن، ذخیره و اندوختۀ من است 

دوسـتی و والیت شـما و تبّری از کسـی که شـما را دشـمن می دارد، ]آیین و[ اعتقاد من است.
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گفته اش: و از َعبدی است این 
ک تزویج شد. در آسمان ، به فرمان پروردگارم، علی به فاطمۀ پیراسته و پا

گشت. کستان ها و سپیدارها،  و مهرش یک پنجم زمین با آن چه در آن است، از تا

پس این، بهتریِن مردان؛ و آن، بهتریِن زنان؛ و َمهرش بهتریِن َمهرها است.

و نیز او را است:
که سـخت می گریسـت و پی در پی ]از شـّدت  که فاطمۀ بتول نزد پیامبر آمد، در حالی  آن گاه 

غـم[ بـا صـدا و نالـه، دم فرومی بـرد و با آه بیرون مـی داد ]به او گفت:[

ِگرد آمدند و زمانی دراز به سرزنش و عیبجویی پرداختند؛ زنان نزد من 

که شویی نیازمند و فقیر است.« کرد  گفتند: »پیامبر تو را به علی تزویج  و 

گـو که به سـبب ]همسـری[  کـن و خـدا را سـپاس  پیامبـر فرمـود: »ای فاطمـه! شـکیبایی پیشـه 

او، به فضیلت و برتری بزرگی دست یافته ای.

کند. که در آسمان با صدایی بلند ]پیوند شما را[ اعالن  خداوند به جبرئیل فرمان داد 

ِگـرد آمـده، چـون بـه خانـۀ آبـاد پروردگارمـان درآمدنـد، جبرئیـل بـه خطبـه ]ی عقد[  فرشـتگان 

کـه خـدای بـزرگ را فـراوان سـتایش می کـرد و تکبیر می گفت، از سـوی خدا  پرداخـت، در حالـی 

کرد: اعـالم 

کابیـن[ حـالل فاطمـه اسـت؛ ولـی تـو ]ای پیامبـر![ آن را  ›یـک پنجـم زمیـن مـن ]بـه عنـوان 

گـردان!‹ بـرای همـۀ آفریـدگان جـز او نیـز روا 

در این هنگام، درخت طوبی بر حوریان بهشت، مشک و عبیر برافشاند.«

توضیح
که سـخت می گریسـت و پی در پی ]از شـّدت  که فاطمۀ بتول نزد پیامبر آمد، در حالی  گاه  آن 

غـم[ بـا صـدا و ناله، دم فرومی بـرد و با آه بیرون می داد.

از  َمْعَمـر، از ابن ابی  نجیـح،  از  کـه حافـظ عبدالـّرّزاق،  بـه روایتـی  ایـن بیـت اشـاره دارد 

یخ بغداد: ١٩5/4( از ابن عّباس، با ذکر سـند  مجاهـد، از ابن عّبـاس؛ و نیـز خطیـب بغـدادی )تار

کـه چـون پیامبـر؟ص؟ فاطمـه را به همسـرِی علی درآوْرد، فاطمه به ایشـان گفت: »ای  آورده انـد 

کـه او را چیـزی نیسـت.« پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »آیـا  رسـول خدا! مـرا همسـر مـردی فقیـر سـاختی 
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خشـنود نیسـتی؟ همانـا خداونـد از زمینیـان دو مـرد را برگزیـده اسـت: یکـی پـدرت؛ و دیگـری 

همسرت.«

شـمرده  صحیـح  و  آورده   )]١4٠/٣[  ١٢٩/٣ الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا را  ایـن 

کـه در کنـز  اسـت. نیـز حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: ١١٢/٩(؛ سـیوطی در جمـع الجوامـع چنـان 

آورده انـد. را  آن   )٢٢6/٢ الَمجاِلـس:  )ُنْزَهـُة  ـوری 
ُ

َصّف و  آمـده   )]١٠٨/١٣[  ٣٩١/6( العّمـال 

در ُنْزَهـُة الَمجاِلـس )٢٢6/٢( از العقائـق نقـل شـده اسـت کـه فاطمه؟اهضر؟ در شـب عروسـی اش 

گریسـت. پیامبر؟ص؟ سـبب آن را از وی پرسـید. فاطمه به ایشـان گفت: »می دانی که من دنیا را 

دوسـت نمـی دارم؛ اّمـا در ایـن شـب، بـه فقـر خـود نگریسـتم و بیم ورزیـدم که علی بـه من بگوید: 

›چـه چیـز همـراه آورده ای؟‹« پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »تـو در امانـی؛ زیـرا علـی همواره خشـنود اسـت و 

مـورد رضایت ]خدا[ اسـت.«

کـه دارایـی فـراوان داشـت، ازدواج نمـود و زنـان را بـه عروسـی  پـس از آن، زنـی یهـودی 

گفتنـد:  سـپس  و  پوشـیدند  را  خـود  جامه هـای  شـکوه ترین  بـا  آنـان  کـرد.  دعـوت  خویـش 

ی را دعوت نمودنـد. جبرئیل جامه ای  »می خواهیـم بـه دختـر محّمـد و فقـر او بنگریم!« پـس و

گرانبهـا از بهشـت فـرود آورد و چـون فاطمـه آن را بـر تـن نمـود و چـادر پوشـید و میـان آن زنـان 

کنـار زد و نورهـا درخشـیدن گرفتنـد. زنـان گفتنـد: »ای فاطمـه! این از کجا  نشسـت، چـادر را 

گفت: »از  کجا رسـیده اسـت؟«  گفتند: »به پدرت از  گفت: »از پدرم.«  به تو رسـیده اسـت؟« 

جبرئیـل.« گفتنـد: »بـه جبرئیـل از کجا؟« گفت: »از بهشـت.« پس گفتنـد: »گواهی می دهیم 

کـه  کـس  هـر  پـس  اسـت.«  رسـول خدا  محّمـد  هرآینـه  و  نیسـت  خداونـد  جـز  معبـودی  کـه 

ی نیز با او بماند؛ وگرنه، با دیگری ازدواج نمود. همسرش مسلمان شد، و

گذشت. که به حدیثی اشاره دارند، پیش تر  توضیح دیگر ابیاتی 

گوید: ٭ َعْبدی در قصیده ای در مدح علی؟ع؟ 
که من اهل فریب خوردن نیستم. کسانی جز من را بفریب  او می گفت: ای دنیای من! 
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گفته است: او در قصیده ای دیگر چنین 
دنیـا بـا زرق و برق هایـش، دلـش را فـرا نگرفـت؛ بلکـه بـه دنیـا گفـت: »هـر خوار شـده ای جز من 

]به سـبب دنیاپرسـتی[ را بفریب!« ]اعیان الّشـیعه: ٢6٩/٧[

در این دو بیت، وی به حدیث ضرار بن ضمرۀ کنانی اشاره دارد که چون امیرالمؤمنین 

را برای معاویة بن ابی سفیان وصف نمود، گفت: »او را در یکی از توّقفگاه هایش دیدم، حال 

آن که شب پرده هایش را فروآویخته بود و ستارگانش رخ نهان کرده بودند. وی ریش خود را در 

دست گرفته، همچون مارگزیده ای به خود می پیچید و چون فرد اندوهگین، گریه سرداده بود 

و می گفت: ›ای دنیا؛ ای دنیا! کسی جز مرا فریب ده. آیا به سوی من روی نموده ای؛ یا به من 

اظهار شوق کرده ای؟ هیهات؛ هیهات! تو را سه طالقه کردم که بازگشتی در آن نیست. عمر 

تو کوتاه؛ زندگانی ات کوچک؛ و بهره ات اندک است.‹ _ تا پایان حدیث «

ایـن خبـر را ابو ُنَعیـم اصفهانـی )ِحلیـة األولیـاء:٨4/١(؛ ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب ]١١٠٨/٣[(؛ 

یخ نویسـان  یـخ مدینـة دمشـق: ٣5/٧ ]4٧4/٨[(؛ و بسـیاری دیگـر از حافظـان و تار کر )تار ابن عسـا

بـا ذکـر سـند آورده اند.

٭ و این سخن از او است:
ک، کفـش پیامبـر  کـه ]علـی[ پـا کـه مـردم در حجره هـای پیامبـر نـزدش آمدنـد، درحالـی  آن گاه 

را می دوخـت و وصلـه مـی زد،

گـر حادثـه ای پیش آید، چه کسـی جانشـین شـما برای ما خواهـد بود تا در  بـه پیامبـر گفتنـد: »ا

کنیم؟« پیشامدها به وی مراجعه 

ک  کـه بـه دوختـن کفـش مـن مشـغول اسـت؛ آن پـا پیامبـر فرمـود: »جانشـین مـن همـان اسـت 

دانـای پارسـا.« ]أعیـان الّشـیعه: ٢6٩/٧[

کـه در آغـاز ماجرای جمل، به عایشـه  َمه اشـاره دارد 
َ
در ایـن ابیـات، او بـه حدیـث اّم َسـل

کـه مـن و تـو در یکـی از سـفرهای رسـول خدا؟ص؟ بـا  گفـت: »بـه یـادت مـی آورم  اّم المؤمنیـن 

بـود و آن را پینـه می کـرد  کفش هـای ایشـان  ی همـراه بودیـم و علـی عهـده دار مواظبـت از  و
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ی پـاره شـد و آن روز،  کفـش و و نیـز جامـه دار ایشـان بـود و لباس هایـش را می شسـت. پـس 

کنـد؛ و در سـایۀ یـک درخـت ُمغیـالن نشسـت. پـدرت همـراه عمـر  گرفـت تـا پینـه  علـی آن را 

آمـد و هـر دو بـرای ورود نـزد پیامبـر اجـازه خواسـتند. آن گاه، مـا برخاسـته، پشـت پـرده رفتیـم. 

گفتنـد: ›ای  گفتنـد. سـپس  آن دو درون آمدنـد و بـا ایشـان در موضـوع دلخواهشـان سـخن 

رسـول خدا! مـا نمی دانیـم تـا چـه زمـان بـا مـا خواهـی بـود. کاش بـه مـا خبـر دهـی کـه چـه کـس 

کـه مـن  جانشـین تـو بـر مـا اسـت تـا پـس از تـو پناهـگاه مـا باشـد!‹ پیامبـر بـه آن دو فرمـود: ›هـال 

کنـده می شـوید،  ی پرا ِگـرد و کنـم، از  گـر او را معّرفـی  کیسـت؛ اّمـا ا کـه خالفـت از آِن  می دانـم 

گشـتند.‹ آن دو سـکوت نمودنـد  کنـده  ِگـرد هـارون بـن عمـران پرا کـه بنی اسـرائیل از   چنـان 

و سپس بیرون رفتند.

گفتـی:  گسـتاخ تر از مـا بـودی، بـه او  ی  کـه بـر و چـون مـا نـزد رسـول خدا؟ص؟ درآمدیـم، تـو 

کفـش  کسـی را جانشـین خـود بـر مـردم نمـوده ای؟‹ فرمـود: ›پینه کننـدۀ  ›ای رسـول خدا! چـه 

گفتـی: ›ای رسـول خدا! کسـی جـز علـی را  را.‹ مـا فـرود آمدیـم و کسـی جـز علـی را ندیدیـم. تـو 

نمی بینم.‹ پیامبر فرمود: ›او همان است.‹«

گفـت: »پـس بعـد از ایـن، چـرا  َمه 
َ
گفـت: »آری؛ ایـن را بـه یـاد مـی آورم.« اّم َسـل عایشـه 

گـر  کـه بـرای اصـالح میـان مـردم، برمی شـورم و ا شـورش می نمایـی؟« گفـت: »جـز ایـن نیسـت 

گفـت: »تـو بـاش و اندیشـۀ خویـش!« )شـرح نهـج  کار امیـد پـاداش دارم.«  خـدا خواهـد، از ایـن 

ابن ابی الحدیـد: ٧٨/٢ ]6/٢١٨[( تألیـف  البالغـه 

گوید: ٭ شاعر ما، َعْبدی، در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کـه فرشـتگان، درد فـراق و شـوق دیـدارش را ]بـه درگاه حـّق[ شـکایت بردنـد، چـون  ای آن 

او بودنـد. گرفتـار محّبـت و عشـق  بی نهایـت 

پـس پـروردگار جهانیـان تندیـس تـو را ]بـرای آنـان[ در قالـب ریخـت. از آن پـس، تندیـس تـو 

بـدون زائـر و معتکـف از فرشـتگان نیسـت.
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ی _ صلوات اهلل علیه _ سروده است: نیز در ستایش و
خداونـد بـرای فرشـتگان آسـمان های بـاال، هماننـدی در صـورت او بیافریـد و وی را شـرافتی 

عظیـم بخشـید.

کنندۀ آنند یا معتکفان جای گرفته پیرامون آن. و فرشتگان یا زائران طواف 

و پیامبـر مبعـوث، در شـب معـراج، او را ایـن چنیـن بـر روی فرشـی گسـترده ]در آسـمان چهـارم[ 

دیـد. ]أعیان الّشـیعه: ٢٧١/٧[ 

ی بـه حدیـث حافـظ دقیـق اسـتوار و بـزرگ و ثقـه، یزیـد بـن هـارون، از  در ایـن ابیـات، و

کرده اسـت:  که از رسـول خدا؟ص؟ نقل  ی ثقه، حمید طویل، از انس بن ماِلک اشـاره دارد  راو

 »شبی که برای معراج به آسمان برده شدم، بر فرشته ای گذشتم که بر منبری از نور نشسته بود 

گفتم: ›ای جبرئیل! این فرشته کیست؟‹ گفت: ›به  گرفته بودند.  گردش را  گردا و فرشتگان 

ی برادر  که و ی نزدیک شـو  و او را سـالم ده!‹ به او نزدیک شـدم و سـالمش دادم؛ پس دیدم   و

بـه  از مـن  آیـا علـی پیـش  گفتـم: ›ای جبرئیـل!  بـن ابی طالـب، اسـت.  و پسـرعمویم، علـی 

آسـمان چهـارم درآمـده اسـت؟‹ بـه مـن گفـت: ›نـه؛ ای محّمـد! بلکـه فرشـتگان نـزد خداوند 

که به سـبب دوسـتی علی، دلتنگ او می شـوند. پس خدای تعالی این فرشـته  کردند  ِشـکوه 

ی را هفتـاد  را بـه شـکل علـی، از نـور آفریـد؛ و فرشـتگان در هـر شـب جمعـه و روز جمعـه، و

یـارت می کننـد و تسـبیح و تقدیـس خداونـد را بـه جـای می آورنـد و پـاداش آن را بـه  هـزار بـار ز

دوسـتار علـی هدیـه می نماینـد.‹«

ایـن روایـت را حافـظ گنجی شـافعی )کفایـة الّطالب فی مناقب علی بـن أبی طالب؟ع؟ : ص5١ 

]ص١٣٢[( بـا ذکـر سـند آورده و گفتـه اسـت: »ایـن حدیثی اسـت حسـن و عالی که مـا آن را جز 

از همین وجه ]= حسـن و عالی بودن[ ننگاشـته ایم.«

٭ و از شعر َعْبدی این سروده است:
به رغم اهل نفاق، پیامبر، فاطمۀ صاحب واالیی ها را به همسری علی درآورد.

کابین او بود. خدا را! آن چه َمهری است! ]أعیان الّشیعه: ٢٧٠/٧[ و یک پنجم زمین، 
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گوید: نیز در ستایش امیرالمؤمنین 

کـه در راه خـدا تـن بدان هـا سـپرد و چـه امواجـی از دریـای حکومـت  چـه بسـیار امـواج مرگـی 

کـه ]جـاری سـاخت و[ بـر پـا داشـت! ]عـدل[ 

کـه بـه خاطـر خـدا، بـه عبـادت و نمـاز زنـده داشـت و چـه بسـیار  و چـه بسـیار شـب های تـاری 

کـه آن هـا را روزه داشـت! گرمـی  روزهـای 

گفته است: و هم در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ 

خ  کنـد، نکوهیـده به دوز کـه هرکـس درمـورد آن کوتاهی  تـو چشـم و جانـب و حـّق خـدا هسـتی 

خواهـد افتاد.

کشتی نجاتی و همیشه شاهراهی مستقیم به سوی هدایت بوده ای. تو میان ما، 

]در قیامـت[ مردمـان بـرای نوشـیدن آب، بـر تـو وارد شـوند. از حـوض ]کوثـر[ می نوشـانی و آن 

کـه خواهـی بازمـی داری، پـس محـروم بازمی گـردد. کـس را 

کـه را  کـه را خواهـی، بـه بهشـت درون سـازی و هـر  و نیـز امـر عبـور دادن مـردم بـا تـو اسـت. هـر 

کنـی. ]أعیـان الّشـیعه: ٢6٩/٧[ خ داخـل  خواهـی، بـه دوز

گذشت. که در برخی از این ابیات آمده،  توضیح آن چه 

گفتۀ َعْبدی: ٭ این 
]در قیامـت[ مردمـان بـرای نوشـیدن آب، بـر تـو وارد شـوند. از حـوض ]کوثـر[ می نوشـانی و آن 

کـه خواهـی بازمـی داری، پـس محـروم بازمی گـردد. کـس را 

در ایـن بیـت اشـاره شـده اسـت بـه ایـن کـه علـی، امیرالمؤمنیـن، در روز قیامـت، سـاقی 

کافـران را از آن  کوثـر اسـت و دوسـتاران و هوادارانـش را از آن می نوشـاَند و منافقـان و  حـوض 

کـه برخـی  کتاب هـای صحیـح و مسـند وارد شـده  می راَنـد. در ایـن زمینـه، حدیث هایـی در 

از آن هـا را یـاد می کنیـم:

یانش ثقه هستند، از ابوسعید ُخْدری،  ١. َطَبرانی ]المعجم الّصغیر: ٨٩/٢[ با سندی که راو

که پیامبر؟ص؟ فرمود: »ای علی! در روز قیامت، چوبدستی از چوبدست های  روایت نموده 
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بهشت را همراه داری و با آن، منافقان را از حوض دور می کنی.« )ذخائر العقبٰی: ص٩١؛ الّریاض 

النضره: ٢١١/٢ ]١6٣/٣[؛ مجمع الّزوائد: ١٣5/٩؛ و الّصواعق المحرقه: ص١٠4 ]ص١٧4[(

٢. احمـد بـن حنبـل )مناقـب علـّی ]ص٢٠٠[( بـا ذکـر سـند از عبـداهّلل بن اجاره آورده اسـت: 

کوتاه  »از امیرالمؤمنیـن، علـی بـن ابی طالـب، شـنیدم که بـر منبر فرمود: ›من با این دو دسـت 

که آب دهندگان،  کافران و منافقان را از حوض رسول خدا دور می کنم، همان سان  خویش، 

شـتر غریبـه را از آبگاه های خـود می رانند.‹«

ایـن را َطَبرانـی در معجـم األوسـط روایت نموده اسـت. نیز در مجمع الّزوائـد )١٣5/٩(؛ الّریاض 

النضره )٢١١/٢ ]١6٣/٣[(؛ و کنز العّمال )4٠٣/6 ]١5٧/١٣[( آمده اسـت.

یـخ مدینـة دمشـق ]١55/١٠[( بـا ذکـر سـند از ابن عّباس، از رسـول خدا؟ص؟  کر )تار ٣. ابن عسـا

پرچـم  پـس  مـن هسـتی.  پیشـاپیش  تـو  قیامـت،  روز  »در  فرمـود:  بـه علـی  کـه  نمـوده  روایـت 

سـپاس بـه مـن داده می شـود و مـن آن را بـه تـو می سـپارم؛ و تـو مـردم ]کافر و منافـق[ را از حوض 

مـن دور می کنـی.«

کــه در کنــز العّمــال )4٠٠/6 ]١45/١٣[( آمــده _ آورده   ایــن را ســیوطی در جمــع الجوامع چنــان 

و در همــان )ص٣٩٣ ]ص١١٧[( از ابن عّبــاس، از عمــر، در حدیثــی بلنــد، از رســول خدا؟ص؟ آورده 

اســت: »و تــو بــا پرچــم ســپاس، پیشــاپیش مــن حرکت می کنــی و ]کافــران و منافقــان را[ از حوض 

مــن می رانــی.«

کـه  4. احمـد بـن حنبـل )مناقـب علـّی ]ص١٨٢[( بـا ذکـر سـند از ابوسـعید ُخـْدری آورده 

کـه برایـم از دنیا و هر چـه در آن  رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »در علـی، پنـج چیـز بـه مـن عطـا گشـته 

که خداوند  اسـت، دوست داشـتنی تر اسـت: او نزد خداوند؟زع؟ تکیه گاه من اسـت، تا آن گاه 

دارد  جـای  او  دسـت  در  سـپاس  پرچـم  دوم:  اّمـا  و  دهـد.  پایـان  را  قیامـت  روز   محاسـبۀ 

ی بـر میانـۀ حـوض من می ایسـتد و هر  و آدم و همـۀ فرزندانـش زیـر آن قـرار دارنـد. و اّمـا سـوم: و

که بشناسد، از آن می نوشاَند. _ تا پایان حدیث _ .« که را از اّمتم 
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یــاض النضــره )٢٠٣/٢ ]١5٢/٣-١5٣[(؛ و کنــز العّمــال )6/4٠٣ ]١٣/١54[(  الّر ایــن روایــت در 

ــت. ــده اس آم

5. شـاذان فضیلـی بـا ذکـر سـند از امیرالمؤمنیـن روایـت نموده که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: 

»ای علـی! در تـو از پـروردگارم؟زع؟ پنـج ویژگـی خواسـتم که مـرا عطا فرمود.

ک  گردد و خا که زمین بر من شـکافته  که در آن حال  اّما نخسـت: از پروردگارم خواسـتم 

را از چهـره ام بتکانـم، تـو بـا مـن باشـی؛ و مـرا عطـا فرمود. و اّمـا دوم: از او خواسـتم که آن گاه که 

کّفـۀ تـرازو می ایسـتاَند، تـو بـا مـن باشـی؛ و مـرا عطـا فرمـود. و اّما سـوم: از او خواسـتم که  مـرا نـزد 

کـه رسـتگاران  کـه همـان پرچـِم برتریـِن خداونـد اسـت   تـو را حمل کننـدۀ پرچـم مـن قـرار دهـد 

کـه  کامیابـان در بهشـت در زیـر آننـد؛ و مـرا عطـا فرمـود. و اّمـا چهـارم: از پـروردگارم خواسـتم  و 

تـو اّمـت مـرا از حوضـم بیاشـامانی؛ و مـرا عطـا فرمـود. و اّمـا پنجـم: پـس از پـروردگارم خواسـتم 

کـه تـو را راهبـِر اّمتـم بـه سـوی بهشـت قـرار دهـد؛ و مـرا عطـا فرمـود. پـس خـدای را سـپاس که با 

ایـن، بـر مـن مّنـت نهاد.«

)بـاب هجدهـم  ـْمَطین  الّسَ َفرائـُد  المناقـب خطیـب خوارزمـی )ص٢٠٣ ]ص٢٩٣[(؛  را در  ایـن 

یافـت. تـوان  العّمـال )6/4٠٢ ]١5٢/١٣[(  کنـز  و  ]١٠6/١[(؛ 

6. َطَبرانی در  المعجم األوسط از ابوهریره، در حدیثی با ذکر سند آورده که رسول خدا؟ص؟ 

کـه بـا تـو هسـتم و تـو بـر حـوض مـن قـرار داری و مـردم ]کافـر  گویـا می بینـم   فرمـود: »ای علـی! 

بـه شـمارۀ سـتارگان  آبریزهایـی  کنـارۀ آن حـوض،  بـر  از آن دور می کنـی. همانـا  و منافـق[ را 

آسـمان اسـت؛ و مـن و تـو و حسـن و حسـین و فاطمـه و عقیـل و جعفـر، در بهشـت، برادرانـی 

ی هـم نشسـته ایم. تـو بـا مـن هسـتی و شـیعیانت در بهشـتند.«  یـارو کـه بـر تخت هـا رو هسـتیم 

)مجمـع الّزوائـد: ١٧٣/٩(

٧. از جابـر بـن عبـداهّلل، در حدیثـی از رسـول خدا؟ص؟ روایـت شـده که فرمـود: »ای علی! 

کـه جانـم بـه دسـت او اسـت، همانـا تـو در روز قیامـت، از حـوض مـن حراسـت  سـوگند بـه آن 
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از آن دور می نمایـی،  را  تـو اسـت، مردانـی  آِن  از  کـه  از خاردرخـت  بـا چوبدسـتی  می کنـی؛ 

کـه در کنـار حـوض من،  گویـا تـو را می بینـم  کـه شـتر گمشـده از آب دور می شـود.  همـان سـان 

بر جایگاهت ایستاده ای.« )المناقب خطیب: ص65 ]ص١٠٩[(

بـن  علـی  از  سـند  ذکـر  بـا   )]١4٨/٣[  ١٣٨/٣ الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  حاکـم   . ٨

ابی طلحـه ایـن روایـت را آورده و آن را صحیـح شـمرده اسـت: »حـج گزاردیـم و در مدینـه، بـر 

حسـن بـن علـی برگذشـتیم. معاویـة بـن ُحَدیـج با ما بود. به حسـن گفته شـد: ›ایـن معاویة بن 

حدیـج اسـت کـه علـی را دشـنام می دهـد.‹ وی فرمـود: ›او را نـزد مـن آوریـد.‹ وی را نـزدش 

آوردنـد. فرمـود: ›آیـا تـو علـی را دشـنام می دهـی؟‹ گفـت: ›چنیـن نکـردم.‹ فرمـود: ›بـه خـدا 

سـوگند! اگـر علـی را روز قیامـت دیـدار کنـی _ و گمـان نکنـم کـه او را ببینـی _ خواهـی دیـد کـه بـر 

حـوض رسـول خدا؟ص؟ ایسـتاده، چوبدسـتی از خاردرخـت در دسـت او اسـت و پرچم هـای 

 منافقـان را از آن دور می نمایـد. ایـن را ]پیامبـر[ راسـتگوی تصدیـق شـده؟ص؟ بـه مـن فرمـود؛ 

و هر که افترا زند، زیانکار است.‹«

این روایت را َطَبرانی ]المعجم الکبیر: ٩١/٣[ با ذکر سند آورده و در لفظ او چنین است: 

ی پا باال زده، آستین را تا آرنج برکشیده، کافران و منافقان  ی را خواهی دید که جامه را از رو »و

را از حوض رسول خدا؟ص؟ دور می کند. این سخن محّمِد راستگوی تصدیق شده است.«

گفتۀ َعْبدی: ٭ و این 
کـه را  کـه را خواهـی، بـه بهشـت درون سـازی و هـر  و نیـز امـر عبـور دادن مـردم بـا تـو اسـت. هـر 

کنـی. خ داخـل  خواهـی، بـه دوز

کـه در روایت هـای بسـیار آمـده و مـا بـه بیـان  ی بـه مضمونـی اشـاره دارد  در ایـن بیـت، و

برخـی از آن هـا بسـنده می کنیـم:

اسـت:  نمـوده  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  حـاِزم،  بـن  قیـس  از  الموافقـه  در  ابن َسـّمان  حافـظ   .١

 »ابوبکـر صدیـق و علـّی بـن ابی طالـب بـا یکدیگـر دیـدار نمودنـد. ابوبکر به چهرۀ علی نگریسـت 
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و لبخنـد زد. علـی بـه وی گفـت: ›تـو را چـه شـده کـه لبخنـد می زنـی؟‹ گفـت: ›از رسـول خدا؟ص؟ 

شـنیدم کـه فرمود:“هیـچ کـس از صـراط نمی گـذرد، مگـر آن کـه علی برایـش گذرنامه بنویسـد.”‹«

یـاض النضـره )١٧٧/٢ و ٢44 ]١٢٢/٣ و ٢٠٣[(؛ الّصواعـق المحرقـه )ص٧5  الّر ایـن حدیـث در 

]ص١٢6[(؛ و اسـعاف الّراغبیـن )ص١6١( یـاد شـده اسـت.

٢. از مجاهد، از ابن عّباس نقل شـده که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »چون روز قیامت شـود، 

خداونـد؟زع؟ جبرئیـل و محّمـد را بـر صـراط می ایسـتاند و هیـچ کـس از آن عبـور نمی کند، مگر 

گذرنامه ای از علّی بن ابی طالب داشـته باشـد.« که  آن 

ابن َمغاِزلـی  فقیـه  و  ]ص٣١٩[(؛  ص٢5٣  )المناقـب:  خوارزمـی  خطیـب  را  حدیـث  ایـن 

)مناقـب علـّی بـن ابی طالـب ]ص١١٩[( بـا ذکـر سـند، بـا ایـن لفـظ آورده انـد: »روز قیامـت، علـی بـر 

حـوض اسـت و هیـچ کـس بـدان داخل نمی شـود، مگر با گذرنامه ای از علـی بن ابی طالب.«

نیز این را ُقَرشّی )مسند شمس األخبار: ص٣6 ]٩٧/١[( یاد نموده است.

کمـی ]األربعیـن المنتقـی فـی فضائـل علـی المرتضـی: بـاب٣٣، حدیـث4٠[ با ذکر سـند، از  ٣. حا

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »چـون خداونـد پیشـینیان و پسـینیان را در روز  علـی روایـت نمـوده 

کـس از آن درنمی گـذرد، تـا آن  گـردآوَرد و صـراط را بـر پـِل جهّنـم نصـب نمایـد، هیـچ  قیامـت 

ی باشد.« گذرنامۀ والیت علّی بن ابی طالب با و که 

النضـره )١٧٢/٢  یـاض  الّر و  ]٢٨٩/١[(؛  و چهـارم  پنجـاه  )بـاب  ـْمَطین  الّسَ َفرائـُد  در  ایـن حدیـث 

یـاد شـده اسـت. نیـز   )]١١6/٣[

4. از حسـن بصـری، از عبـداهّلل روایـت شـده کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »چـون روز قیامت 

گـردد، علـی بـن ابی طالـب بـر فـردوس می نشـیند؛ و آن، کوهـی اسـت کـه بـر بهشـت برافراشـته 

گشـته و بـاالی آن، عـرش پـروردگار جهانیـان اسـت و در دامنـۀ آن، نهرهای بهشـت می جوشـد 

و در باغ هـا شـاخه شـاخه می شـود. علـی بـر کرسـی ای از نـور می نشـیند و در برابـرش ]چشـمۀ[ 

تسـنیم جریـان دارد. هیـچ کـس از صـراط نمی گـذرد، مگر آن که بـا وی گذرنامۀ والیت او و اهل 
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بیتـش باشـد. علـی از بـاال بهشـت را می نگـرد؛ پـس دوسـتارانش را بـه بهشـت و دشـمنانش را 

بـه آتـش داخـل می نماید.«

ـْمَطین: بـاب پنجاه  وئـی )َفرائـُد الّسَ ایـن را خطیـب خوارزمـی )المناقـب: ص4٢ ]ص٧١[(؛ و حّمُ

و چهارم ]٢٩٢/١[( با ذکر سند آورده اند.

از پیامبـر؟ص؟  بـا ذکـر سـند  )الّشـفا بتعریـف حقـوق المصطفـٰی ]٢/١٠5[(  5. قاضـی عیـاض 

آورده اسـت: »معرفـت آل محّمـد گذرنامـۀ رهایـی از آتـش؛ دوسـتِی آل محّمـد گذرنامـۀ عبـور 

از صـراط؛ و والیـت آل محّمـد مایـۀ ایمنـی از عـذاب اسـت.«

األشــراف )ص١5(؛  بحــّب  اإلتحــاف  المحرقــه )ص١٣٩ ]ص٢٣٢[(؛  الّصواعــق  در  روایــت   ایــن 

گردد. و رشفة الّصادی )ص45( نیز یافت 

یـخ بغـداد: ١6١/٣( بـا ذکـر سـند از ابن عّباس روایت نموده اسـت:  6. خطیـب بغـدادی )تار

گذرنامـه ای بـرای عبـور از آتـش هسـت؟‹ فرمـود:  گفتـم: ›ای رسـول خدا! آیـا  »بـه پیامبـر؟ص؟ 

گفتم: ›آن چیست؟‹ فرمود: ›دوستِی علّی بن ابی طالب.‹« ›آری.‹ 

نیــز حدیــث »علــی بخش کننــدۀ بهشــت و جهّنــم اســت.« در جــای خــود، بــه خواســت 

خــدا، خواهــد آمــد.

گفته است: ٭ َعْبدی در ستایش امیرالمؤمنین 
کـه دیگران  کـه ]همـۀ[ آفریـدگان می داننـد، خداونـد بـه تـو آموخـت و نیـز چیزهایی را  آن چـه را 

کرد. نمی داننـد، بـه تو الهـام 

کنندگان، فزونی بخشید. و میان آفریدگان، شرف و عّزت و مجد تو را برتر از وصف وصف 

کـه بـه هیـچ آفریـده ای داده نشـده اسـت. ای  بـه راسـتی موهبت هایـی بـه تـو بخشـیده شـده 

گـوارا بـاد! امیـر مؤمنـان! ]ایـن موهبت هـا[ تـو را 

که از جذبۀ شوقشان، به ناله و فغان درآمدند. گشتند تا بدان جا  فرشتگان مشتاق دیدارت 

آنـان  بـرای  تـو، بی هیچ تفـاوت،  ایـن هنـگام، خداونـد ]در آسـمان[، شـخصی در شـمایل  در 

�]٢٧١/٧ الّشـیعه:  ]أعیـان  بیافریـد. 
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گذشـت و بیت های  کتاب )ص4١(  در بیت نخسـت، به حدیثی اشـاره داردکه در همین 

کتاب )ص٢٨٨( توضیح داده شـد. دیگر در همین 

گوید: ٭ َعْبدی 
کـه  را  گیریـد، چهـرۀ آن  بـر »اعـراف« قـرار  کـه ]در روز قیامـت[  شـما ]خانـدان پیامبـر[ آن گاه 

از هـر شناسـنده ای می شناسـید. بهتـر  کـه دشـمن شـما اسـت،  را  دوسـتار شـما و آن 

ک[ برخیزیـم و در پیشـگاه پـروردگار بنـدگان  کـه ]از خـا امامـان مـا شـمایید. فـردای قیامـت 

بـه عنـوان پیـرو شـما فراخوانـده شـویم. بایسـتیم، 

بـه وسـیلۀ جّدتـان، نیکوتریـِن خلـق و پدرتـان ]امیر مؤمنـان[ به راه های نجات هدایت شـدیم 

و نجـات یافتیم.

گـر شـما نبودیـد، خداونـد آفریدگانـش را نمی آفریـد و از دنیای فریبنده، نه بـا لقب و نه با کنیه  ا

نـام نمی برد.

کـرد و جـّن و انـس را  ]آری؛[ بـه خاطـر شـما، خداونـد آسـمانی و زمینـی بـرای آفریدگانـش ایجـاد 

]در ایـن آفرینـش[ بیازمود.

بزرگتر از  آنید که میان همۀ مردم، همانندی داشته باشید. شأنتان واالتر و قدرتان عالی تر است.

او بخوانیـم ]و سـوگند  نـزد  بـه جایگاهتـان  را  گزنـدی رسـد، خدایمـان  را سـختی و  مـا  چـون 

گزنـد را از مـا بزدایـد. دهیـم[؛ پـس رنـج آن 

گیریم. گیرد، شما را در برابر آن و غیر آن، دژ خود  گاه ما را فرا گواری به نا و هرگاه اندوه و پیشامد نا

کنـد ]و خوارمـان سـازد[، بـه عـّزت شـما پنـاه بریـم؛ پـس خداونـد آن  و چـون روزگار بـر مـا سـتم 

سـتم را از مـا دور سـازد، چـون بـه شـما پنـاه بردیـم.

گناهانمـان بـه مـا دسـت دهـد، شـفاعت شـما، براتـی ایمنـی بخـش از آن  گـر تـرس از ]کیفـر[  و ا

ترس است. ]أعیان الّشیعه: ٢6٩/٧[�

عراف، مرداین 
َ
بیت نخست اشاره دارد به سخن خدای تعالی در سورۀ اعراف ]آیۀ 46[: »و بر ا

هستند که مهه را به نشان چهره هاشان می شناسند.« و حدیث هایی که در بارۀ آن وارد شده است.

کتاب )١١٢/١(  اء َحْسـکانی ]شـواهد الّتنزیل: ٢6٣/١[ _ شـرح حالش در همین 
ّ

کم بن َحذ حا

کـه ابن کـّوا  گذشـت. _ بـا ذکـر سـند از َاْصَبـغ بـن ُنباتـه آورده اسـت: »نـزد علـی نشسـته بـودم 
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کـه میـان هبشـتیان و  عـراف ]= فـراز پـرده ای 
َ
بـر او درآمـد و در بـارۀ سـخن خـدای تعالـی: ›و بـر ا

دوزخیـان اسـت[ مـرداین هسـتند ... .‹ از او پرسـید. علـی فرمـود: ›وای بـر تـو ای ابن کـّوا! در روز 

قیامـت، مـا میـان بهشـت و جهّنـم قـرار می گیریـم. پس هر کس مـا را یاری کرده باشـد، او را به 

کـه با ما دشـمنی کرده باشـد، او را  نشـانه اش می شناسـیم و بـه بهشـت درونـش می بریـم؛ و هـر 

بـه نشـانه اش می شناسـیم و در جهّنـم داخلـش می کنیـم.‹«

گرامی، با ذکر سـند از  ابواسـحاق َثْعلبی )الکشـف و البیان ]برگۀ ٢٠6[( در توضیح همان آیۀ 

ابن عّباس روایت نموده است: »اعراف، جایی بلند از صراط است که عّباس و حمزه و علی 

 بـن ابی طالـب و جعفـر ذوالجناحیـن بـر آن قـرار دارنـد و دوستارانشـان را از سـپیدِی چهره هـا؛ 

و دشمنانشان را از سیاهِی چهره ها می شناسند.«

ص١٠١  المحرقـه:  )الّصواعـق  ابن حجـر  ص١٧(؛  الّسـؤول:  )مطالـب  شـافعی  ابن طلحـۀ  را  ایـن 

نموده انـد. روایـت  نیـز   )]٢٠٨/٢[  ١٩٨/٢ القدیـر:  )فتـح  شـوکانی  و  ]ص١6٩[(؛ 

بیـت دوم اشـاره دارد بـه سـخن خـدای تعالـی: »روزی کـه هـر گروه از مردم را به پیشوایشـان 

کـه مـردم بـه ایشـان  کدامـن هسـتند  وانـم.« ]اسـراء/٧١[ و پیشـوایان شـیعه همـان عتـرت پا بخ

ک فرمـود:  کـه پیامبـر پـا گونـه  فراخوانـده می شـوند و بـا آنـان برانگیختـه می گردنـد؛ زیـرا همـان 

گروهـی را دوسـت بـدارد، بـا  کـه  کـه او را دوسـت دارد.«1 و نیـز: »هـر  کسـی اسـت  »انسـان بـا 

گروهـی را دوسـت بـدارد، خداونـد او را در  کـس  گـردد.«2 و همچنیـن: »هـر  ایشـان برانگیختـه 
زمرۀ ایشان برانگیخته فرماید.«3

گذشت. دیگر بیت ها، برخی روشن هستند و توضیح برخی نیز 

1. این را بخاری ]الّصحیح: ٢٢٨٣/5[؛ ابوداوود ]الّسنن: ٣٣٣/4[؛ ِترِمذی ]الّسنن: 5١٣/4[؛ نسائی؛ احمد ]المسند: 
56/4 و 64٨/١[ از انس؛ و ابن مسـعود با ذکر سـند آورده اند.

ص١5٣  الخبیـث:  مـن  الّطیـب  )تمییـز  ابن الّدیبـع  و  ]4٢6/4[(؛  الّصحیحیـن  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا را  ایـن   .2
نموده انـد. روایـت  سـند  ذکـر  بـا  ]ص١٧6[( 

3. ایـن روایـت را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: ١٩/٣[؛ و ضیـاء از ابوقرصافه با ذکر سـند آورده اند و سـیوطی )الجامع الصغیر: 
4٨٨/٢ ]55٣/٢[( آن را صحیح شـمرده اسـت.
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َعْبدی، همروزگاِر َعْبدی

کنیه و لقب و محیط رشد  که  یسته   یکی دیگر از شاعران شیعه در روزگار َعْبدی می ز

که  کوفی بوده  ی ابومحّمد یحیی بن بالل َعْبدی  ی با او یکسان بوده است. و و مذهب و

کم یاد شده است. ی  ما از او یاد می کنیم؛ زیرا فراوان این دو به هم اشتباه شده اند و نیز از و

کـه در همـدان  کوفـی بـود  ی  گفتـه اسـت: »و مرزبانـی )معجـم الّشـعراء: ص4٩٩ ]ص4٨٨[( 

گزیـد و شـاعری نیک کـردار و شـیعه مذهب بـود. رشـید را بـا مدحّیه هـای نیکـو سـروده   منـزل 

گفته است: که  و هموست 
مـرگ از زندگانـی پسـت و حقیـر، بهتـر اسـت؛ و خـود داری از بخشـش، بهتـر از بخشـش آلـوده 

]بـه مّنـت[ اسـت.

کـه آرزو می کنـی؛ وگرنـه ]خواسـته ات را[ از خـدا  کـن یـا محـروم از بخششـی  پـس توانگـر زندگـی 

کـن و شـکیبایی پیشـه سـاز! مسـئلت 

نیز او را است:
کـه اّول بـار، راه  کردنـد، همانـا آن  گـر بنی امّیـه سـتم ورزیدنـد و تعـّدی  بـه هسـتی ام سـوگند! ا

گذاشـت، سـتمگرتر اسـت. گشـود و آن را پایـه  گمراهـی 

کنــار نهــر  کــه بــرای عبــداهّلل بــن علــّی بــن ]عبــداهّلل بــن[ عّبــاس1،  همیــن َعْبــدی بــود 

ابوفطــرس شــعر خوانــد؛ و آن را ماجرایــی اســت:

دعوت کنندگان به بهشت ]بی گمان[ بنی هاشم اند؛ و بنی امّیه از دعوت کنندگان به آتش دوزخند.

ای بنی امّیـه! شـما را آرامـش و قـراری نیسـت. پـس بـا خـواری بـه جّنیـان در سـرزمین »وبـار« 

ملحـق شـوید!

گر بمانید، با خواری و ذّلت مانده اید. کنید، همراه با نکوهش رفته اید؛ و ا کوچ  گر  ا

1. وی یکی از عموهای ابوالعّباس سـّفاح اسـت که در جزم و قاطعیت، درست اندیشـی، زیرکی، و شـجاعت از سـرآمدان 
روزگار بـوده و در سـال ١4٧ زنـدان بـر وی فروریخـت. پیش تـر منصـور وی را پنهانـی بـه زنـدان افکنده بـود. برخی گفته اند 
گویـد: »او روز  کشـته شـد و زنـدان را بـه عمـد بـر سـرش فروریختنـد. وطـواط ]غـرر الخصائـص: ص4٠5[  کـه او در پنهـان 

جمعـه در جامـع دمشـق برنشسـت و 5٠٠٠٠ تـن از بنی امّیه را کشـت.«
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)462(

)463(



495 کوبی ٨.َعْبدی

ایــن ماجــرای َعْبــدی و شــعرخواندنش نــزد عبــداهّلل عّباســی را ابن ُقَتیبــه )عیــون األخبــار: 

یــاد   )]6٣/١[  4٨/١ )العمــده:  ابن رشــیق  و  الیعقوبــی: ٩١/٣ ]٣55/٢[(؛  یــخ  )تار یعقوبــی  ٢٠٧/١(؛ 

ــاعر  ــال ش ــرح ح ــه ش ــت زده، ب ــا پانوش کتاب ه ــن  ــر ای ــه ب ک ــی  کس ــن،  ــان م گم ــه  ــد. ب نموده ان

ــت. ــته اس ــب بربس ــی او ل ــاورده و از معّرف ــش را نی ــرح حال ــن رو، ش ــه و از ای ــت نیافت دس

ابن ُقَتیبه گوید: »چون منصور شام را فتح نمود و مروان را کشت، به ابوعون و خراسانیان 

همـراه وی گفـت1: ›مـرا در بـارۀ باقی مانـدگان خانـدان مروان تدبیری اسـت؛ پـس در فالن روز با 

کامل تریـن نیـرو آمـاده باشـید.‹ سـپس در همـان روز، مروانیـان را فراخوانـد تـا گردآینـد. منصـور 

بـه آنـان اعـالن کـرد کـه می خواهـد سـهمی از بیـت المـال برایشـان تعییـن نمایـد. بدیـن سـان، 

هشـتاد مرد از مروانیان حاضر شـدند و به آسـتانۀ وی رفتند؛ و با ایشـان مردی از بنی کلب بود 

کـه ایشـان را پـرورش داده بـود. سـپس بـه آنـان اجـازۀ ورود داده شـد و بـه درون رفتنـد. دربـان بـه 

بـی گفـت: ›تـو از کـدام قبیلـه ای؟‹ گفت: ›از بنی کلب هسـتم کـه مروانیان را پرورش 
ْ
آن مـرد َکل

بـی از بازگشـت سـر بـاز زد و گفت: 
ْ
داده ام.‹ گفـت: ›پـس بازگـرد و ایـن گـروه را رهـا کـن!‹ مـرد َکل

›من دایی ایشان هستم و از آنان به شمار می روم.‹

ــار[ بیــرون  چــون ایشــان در آن مجلــس اســتقرار یافتنــد، فرســتادۀ منصــور ]از انــدروِن درب

آمــد و بــا بانــگ رســا گفــت: ›حمــزة بــن عبدالمّطلــب کجــا اســت؟ وارد شــود!‹ آن جماعــت 

ــن  ــدا درداد: ›حســین ب ــار دوم بیــرون آمــد و ن ــد کــه هــالک خواهنــد شــد. ســپس ب یقیــن کردن

ــن  ــّی ب ــن عل ــد ب ــگ زد: ›زی ــد و بان ــرون آم ــوم بی ــار س ــود!‹ آن گاه، ب ــت؟ وارد ش ــا اس ــی کج عل

حسین کجا است؟‹ پس بار چهارم بیرون آمد و گفت: ›یحیی بن زید کجا است؟‹

آن گاه، گفتـه شـد: ›آنـان را اجـازۀ ورود دهیـد!‹ مروانیـان درآمدند و در میانشـان َغْمر بن 

1. ظاهــرًا در ایــن عبــارت افتادگــی رخ داده؛ زیــرا ایــن ماجــرا در بــارۀ عبــداهّلل بــن علــی ]بــن عبــداهّلل بــن عّبــاس[ اّتفــاق افتــاد 
ــعراء  ــم الش ــز در معج ــد و نی ــد آم ــارت خواه ــن عب ــۀ همی ــه در دنبال ک ــان  ــود؛ چن ــام ب ــدار ش ــور، فرمان ــب منص ــه از جان ک
یــخ ابن اثیــر ]5٠٢/٣[؛ و العمــده تألیــف ابن رشــیق  یــخ یعقوبــی ]٣55/٢[؛الکامــل فــی التار مرزبانــی ]ص4٨٨[؛ تار

]6٣/١[ آمــده اســت.
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ی ]= عبـداهّلل[ بـه شـمار می رفت؛ به او اشـاره نمود تا بـه باالی مجلس  کـه دوسـت و یزیـد بـود 

رز در 
ُ
گ گفت: ›بنشـینید!‹ و خراسـانیان،  کنار خود بر فرشـی نشـاْند و به دیگران  رود؛ او را در 

دسـت، ایستاده بودند.

گفت: ›َعْبدی کجا است؟‹ او برخاست و خواندن قصیده اش را آغاز نمود که در آن، گوید:

دعوت کنندگان به بهشت ]بی گمان[ بنی هاشم اند؛ و بنی امّیه از دعوت کنندگان به آتش دوزخند.

کار!‹ پس َعْبدی از خواندن  گفت: ›ای پسر زن زنا چون بیت هایی از آن را خواند، َغْمر 

بازایسـتاد. عبـداهّلل قـدری سـر بـه زیـر افکنـد و سـپس گفـت: ›خواندنـت را ادامـه بـده!‹ چـون 

ی افکند. سـپس  کـه در آن، ٣٠٠ دینـار بـود، به سـوی و شـعر را بـه پایـان ُبـرد، عبـداهّلل کیسـه ای 

ایـن شـعر را به تمثیـل خواند:
نزدیکی آنان به منبرها و تخت ها]ی حکومت[ مرا و دیگران را ناخشـنود سـاخته اسـت.

که خداوند فرود آورده، فرود آرید: جایگاه خواری و نکبت! آنان را در جایگاهی 

از هیچ لغزش و خطای ]بنی[ عبد شمس درنگذرید و هر نخل و نهالی از آنان را بزنید!

کنار »مهراس«1 را یاد آورید! کشتۀ  ک افتادن حسین؟ع؟ و زید و  بر خا

گـردن ایشـان زدنـد تـا مغـز  گرزهـا بـر بـِن  گفـت: ›دهیـد!‹2 پـس بـا  آن گاه، بـه خراسـانیان 

بـی برخاسـت و گفـت: ›ای امیـر! مـن از بنی کلـب هسـتم، نـه 
ْ
َکل سرشـان جـاری گشـت. مـرد 

گفـت: از ایشـان!‹ عبـداهّلل 
کند تا آن  گروه داخل  کسـی او را به پیش بخواند، میان دو  که  که سـرش را بی آن  کسـی  بسـا 

گرفتار شـود[. که سـرش در بند افتد ]و  جا 

بـی نیز زدنـد. آن گاه، عبـداهّلل به َغْمر 
ْ
َکل گـرز بر بـِن گردن  سـپس گفـت: ›دهیـد!‹ پـس بـا 

کشته شد. گفت: ›آری.‹ و او نیز  گفت: ›بعد از آنان، زندگی برای تو خیری ندارد!‹ 

کشـتۀ آن جـا، حمـزة بـن عبدالمطلـب _ رضـوان خـدا بـر او بـاد! _  کـوه احـد. و مـراد از  1. »مهـراس« نـام آبگاهـی اسـت در 
اسـت.)غ.(

کلمه ای است فارسی.  .2
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پـس گفـت تـا پـاالن بیاورنـد و بـر ایشـان بیفکننـد. سـپس بسـاطی چرمیـن بر آن بگسـترد 

و صبحانـه اش را خواسـت و بـر فـراز آنـان، بخورد؛ و تا هنگامـی که از خوردن صبحانه فراغت 

خبـر  کـه  زمانـی  ›از  گفـت:  سـپس  بـود.  نشـده  خامـوش  آنـان  از  برخـی  نالـۀ  هنـوز  ُجسـت، 

گوارایی نخورده بودم.‹ پس برخاسـت  یافتم، تا امروز، غذایی بدین  کشته شـدن حسـین را در

و فرمـان داد تـا آنـان را از پـای بـر زمیـن کشـیدند. خراسـانیان را نیـز از دارایـی آنـان غنیمت داد 

کشیده شدند. کشتگان در باغ او به دار  و سپس آن 

روزی سـرگرم غـذا خـوردن بـود. فرمـان داد تـا دِر پیشـخانه را به سـوی باغ بگشـایند. بوی 

گـر اجـازه دهـی، ایـن در را ببندیـم!‹  گفتنـد: ›ای امیـر! ا ی  کـرد. بـه و کنـده  مـردار بینی هـا را آ

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! بـوی آن بـرای مـن دوست داشـتنی تر و خوشـایندتر از بـوی ُمشـک 

گفـت: اسـت.‹ سـپس 
کـه بنی هاشـم از آنـان راضـی و خشـنود خواهنـد شـد و ]خون[ حسـین  بنی امّیـه گمـان کرده انـد 

و زیدشـان بـه هـدر خواهد رفت.

نـه هرگـز! سـوگند بـه پـروردگار و خـدای محّمـد چنین نخواهد شـد؛ تا آنکه ]همۀ سـرزمین ها و[ 

دشـت ها و بلندی هاشـان تسـخیر شـود و به تاراج رود.

گردنـد، همچـون زنـان در برابـر شوهرهاشـان. و نیـز ]همـۀ[  و بـه ضـرب شمشـیر، خـوار و رام 

شـود.« بازسـتانده  بدهکاری هاشـان 

یعقوبـی ]تاریـخ الیعقوبـی: ٣55/٢[ گویـد: »عبـداهّلل بن علی به فلسـطین بازگشـت و چون بر 

نهـر ابوفطـرس، میـان فلسـطین و اردن، برگذشـت، بنی امّیـه نـزد وی گردآمدنـد. بـه آنـان فرمـان 

داد تـا صبحگاهـان بـرای دریافـت پـاداش و هدیـه نـزد وی آینـد. فـردای آن روز، برنشسـت و بـه 

آنان اجازۀ ورود داد. پس هشـتاد مرد از بنی امّیه بر وی وارد شـدند و او بر سـر هر یک از ایشـان، 

ـرز ایسـتانید. سـپس مّدتـی دراز سـر در پیـش افکنـد و آن گاه، َعْبـدی برخاسـت 
ُ
 دو مـرد را بـا گ

و آن قصیده اش را خواند که در آن، گوید:
دعوت کننـــدگان بـــه بهشـــت ]بی گمـــان[ بنی هاشـــم اند؛ و بنی امّیـــه از دعوت کننـــدگان بـــه 

آتـــش دوزخنـــد.
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َعْبـدی  بـه  بـود،  نشسـته  بـن علـی  کنـار عبـداهّلل  کـه  بـن عبدالملـک  یزیـد  بـن  ُنعمـان 

ی گفت: ›بلکه راسـت  نده بـوی!‹ عبـداهّلل بـن علـی بـه و
َ
گ گفـت: ›دروغ گفتـی، ای فرزنـد زن 

کرد  ی   گفتی، ای ابومحّمد! پس سـخنت را ادامه بده!‹ سـپس عبداهّلل بن علی به ایشـان رو

کوبیـد و  و ماجـرای قتـل حسـین؟ع؟ و اهـل بیتـش را بـه یادشـان آورد. آن گاه، دسـت بـر هـم 

کردنـد. پـس مـردی از  ک  کـه همـه را هـال گرزهـا چنـان زدنـد  آن جماعـت سـرهای ایشـان را بـا 

دوردسـِت آن جماعـت، چنیـن نـدا داد:
که پدر ما است، پدر تو نیز هست. و ما تو را از جایگاه دوری نمی خوانیم. »عبد شمس« 

گره خورده است. خویشاوندی میان ما، در هم پیچیده و با پیوندی محکم، سخت به هم 

عبداهّلل گفت: ›هیهات، کشتن حسین، آن را گسست.‹ سپس فرمان داد تا ایشان را بر 

 زمین کشیدند؛ و بساطی بر رویشان گستْرد و بر آن نشست و غذا خواست. پس غذا را بخورد 

و آن گاه، گفت: ›این روزی بود همچون روز حسین بن علی؛ و البّته با آن یکسان نیست.‹

ـــه  ـــه اینـــان ب ک گفـــت: ›امیـــد داشـــتم  کـــه  ـــود  ـــز ب ـــروه، مـــردی از بنی کلـــب نی گ در میـــان آن 

گفـــت:  خیـــری دســـت یابنـــد و مـــن نیـــز همـــراه آنـــان از آن نصیـــب ببـــرم!‹ عبـــداهّلل بـــن علـــی 

ـــد. ـــش را بزنی ›گردن

کند تا آن  گروه داخل  کسـی او را به پیش بخواند، میان دو  که  که سـرش را بی آن  کسـی  بسـا 

گرفتار شـود[.‹« که سـرش در بند افتد ]و  جا 
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٩. ابو َتّمام طائی

٩. ابو َتّمام طائی )د.٢٣١(

خ گون بر تپه های شن باال و پایین می روند،  ای آهو]ی صحرایی من[! آن جا که آهوان سفید سر

آهسته باش ]و از جست و خیز خود بکاه[؛ نکند مالمت و نهیب کسان، از پایت درآوَرد!

خـود را پنهـان سـاز؛ مبـادا سـخنان بیهـوده، زیبایـی رخـت را بـا اندکـی زشـتی درآمیـزد و کمـی از 

آب ]و رنـگ[ ُحسـنت را ببـرد!

کـه ]چـون مـردان[ بـه امـر و نهـی می پـردازی، تـو را کم ِخـَرد بینم _ مرگ از تـو دور باد! _  آن گاه 

کار؟ ]ای نـگار![ تـو را بـا امـر و نهی چه 

کـه زشـت اسـت و ناهنجار بـرای آن کس که بدان ها گشـته گرفتار، مرا  آیـا پیشـامدهای غمبـار 

از آن چه شـتابان در پی آن هسـتم، بازمی دارد؟

کـه گویـی روزگار در آزار و نـا خرسـندی من  کـرده اسـت تـا بـدان جـا  کـه بـا مـن بـد  و نیـز روزگاری 

کـه آن را ادا می کنـد! گـردن دارد  نـذری بـر 

ــار  ــه بـ ــده اســـت. نـ ــایه افکنـ ــا سـ ــر آن هـ ــالی1 بـ ــه خشکسـ کـ ــی اســـت  ــتان و[ درختانـ  آن را ]بوسـ

و برچیدنی دارند و نه برگ های شاداب و با طراوت.

کـردم تـا  و مـن همـواره بـا شـکیبایی بـا آن ]نامالیمـات[ رو بـه رو شـدم و دو جامـۀ صبـر را بـر تـن 

کند. کـه بیـم داشـتم صبـر هـم بی تابـی  بـدان جـا 

کـه خانـدان و جایـگاه و منزلتـی چـون  کسـی  کـه دیـار و شـهری بـر  بـس ناپسـند و زشـت اسـت 

مـن دارد، تنـگ آیـد!

کـه هنـگام افتادن  کـه دو یـارش، نوجوانـی و تنگدسـتی هسـتند، همـدردی نباشـد  و انسـانی را 

گویـد: برخیز! گیـرد و[ بـه او  ]دسـتش 

م المحل« است. از این رو »خشکسالی« ترجمه شد.)ن.( که صحیح آن »َخّیَ م المجد بینها« آمده  1. در متن »َخّیَ
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و این که روزگار برگردد و در آن آبشخوری برای تشنه کامی نباشد و پرسشگر را خبری بازنیاید.

کـه نکوهـش یکدیگـر و جنـگ و سـتیز، میانشـان جـاری  ]آری؛[ این هـا مـردم ]ایـن روزگار[نـد 

کـن شـده اسـت. گیـرد، در میانشـان ریشـه  کـه سـتایش و پـاداش نیـک ایشـان را فرا اسـت و ایـن 

گـزاف  کبـر و غـروری در خـود پنهـان مـی دارد و راهبـرش الف و  یـار برگزیـده ات از میـان آنـان، 

اسـت و خـود بزرگ بینـی، سـوق دهندۀ او ]در زندگـی[ اسـت.

کارش نزدیـک شـدن بـه تـو اسـت  چـون بـرق توانگـری را ]در تـو[ بنگـرد و بـدان چشـم دوزد، 

گیرد و[ از عّیوق هم دورتر شود. گر تنگدستی به دوستش رسد، ]از او فاصله  و ا

کـه مردم با او دشـمنی نکرده باشـند و یا جوانمردی  ]ای آهـوی مـن![ جوانمـردی را نشـانم ده 

که عزمش اسـتوار و راسـت آید، بی آنکه مال و ثروت فراوان داشـته باشـد1.

کـه بـا اصـرار از او چیـزی می خواهـد و آن  کـه هـر صاحـب احسـانی، بـا احسـانش بـر آن  می بینـی 

کـم بضاعـت اسـت، مّنـت می نهد. کـه 

گوار[ اسـت که دیـده ای، در حالی که هنوز  آن چـه مایـۀ سـپیدی موهایـم گشـته، چیزهایـی ]نا

کامل نشـده است2. هفده سـالم 

کـه از  کار ناپسـندی  گـذاری، آن را فـاش سـازد؛  کـه چـون رازی نـزدش بـه امانـت  و آن دیگـری 

آن، سـینه پـر درد می شـود و ]دل[ می شـکند.

مردمان روی زمین، طغیان و استبداد و خودرأیی پیشه کرده اند و گفته و عقیده شان، جز 
اندکی، کفر ]و ناسپاسی[ است.

کشید و ]در عین حال[ آن دو دلیل و راهنمایشان  رنج تاریکی ]روزگاِر[ دو امر ]امیر[شان را 
که خورشید و ماه بدان سزاوارترند.3 هستند 

کـه نـه آب در آن یافـت  آب خواسـتنتان از شـیر مـرگ ]سرکشـی[، شـما را بـه پرتگاهـی می رانـد 

شـود و نـه شـراب.

گـر دریا بر شـما  از عبـور از آب کم عمـق ]سـختی ها[ و درون شـدن در آن، ملـول گشـته اید؛ پـس ا

کنـد، آن را چـه خواهید شـمرد ]و چـه خواهید کرد[؟ بشـورد و طغیـان 

1. در متن »لیس له َوقٌر«  و در اعیان الشیعه، »َوفٌر« آمده که همین درست است و ترجمه بر این اساس صورت گرفت. )ن.( 

کـه همیـن درسـت اسـت و  2. در متـن »َتکُمـل لـه السـبع و العشـر« و در اعیـان الشـیعه، »َتکُمـل لـی السـبع و العشـر« آمـده 
ترجمـه بـر ایـن اسـاس صـورت گرفـت. )ن.(

3. ایـن، تنهـا معنـای قابـل قبولـی اسـت کـه بـه ذهـن می رسـد. مقصود شـاعر واضح نیسـت. شـاید در اصـل »ُعْمَرْیِهم« به 
کـه در ایـن صورت، معنـای روشـنی می یابد.)ن.( جـای »ُاْمَرْیِهـم« بـوده 
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کـه بدانیـد آن  ِگـرد آمـده بودیـد1، بـی آن  شـما همگـی زیـر دیگـی بـه جـوش آمـده ]از فتنه هـا[ 

که[ در جوش است. دیگ به چه چیز ]و به سوِد 

کـه فـال زدن بـه پـرواز پرنـدگان،  هـان! چـرا پرنـدۀ نادانـی را از خـود دور نسـاختید، پیـش از آن 

کـه بـدان ُانـس ندارید و ناپسـندش شـمارید. برایتـان رویـدادی بیـاورد 

تاهـای جامـۀ ]خواسـته های زشـت[ خـود را درپیچانـده، مخفـی کردیـد تـا عیبش را بپوشـانید؛ 

کـه َجَرب و گری]تان[ آشـکار شـده اسـت؟  کنیـد، در حالـی  کجـا توانیـد پنهانـکاری 

کم تریِن آن، خیانت و پیمان شکنی است. که  کردید  کارهایی  با فرزندان و خاندان پیامبر، 

و پیش از آن، با وصّی او وعده به جا نیاوردید، با بالیی سخت و بزرگ که آن را اندازه ای نیست؛

کـه آن را پیش تـر ماننـدی  پـس آن بـال و مصیبـت را چـون اشـتری جـوان و نیرومنـد بیاوردیـد؛ 

در جوانـی و نیرومنـدی نبـود.

کـه چـون افتخـارات را برشـمرند، بـرادر و دامـاد پیامبـر بـود؛ پـس ماننـد او بـرادری نیسـت   همـو 

و به سان او دامادی نباشد.

گردید. که پشت موسی با هارونش نیرومند  با او، پشت محّمد پیامبر محکم شد؛ چنان 

کنارزننـدۀ پـردۀ ظلمـات سـختی ها بـود و فتـح و نصـرت ]اال هـی[، آن پرده هـا را از  او همـواره 

پیـش رویـش می دریـد.

ُکند  در هر آوردگاهی، تنها او شمشـیر راسـتین و بّران بود؛ شمشـیر خدا و رسـول، نه شمشـیری 

گرفته. و زنـگار 

کـدام دسـت ]نابـکار و[ نکوهیـده ای بـود که بنـدش را قطع نکرد و کدام رخسـار گمراهی ای که 

اثـر زخمـی از او درآن نبود؟

کـه در دم آن شمشـیر، اهـل دیانـت را امن   ]علـی، شمشـیر خـدا و رسـول[ از دنیـا رفـت، در حالـی 

و امان بود و در دم آن، عیب جویان دین را هراس و وحشت.

کـه تـرس سـقوط آن می رفت با او سـّد می گردید و مرز اسـالم بـا او در برابر خطر  رخنـۀ مـرز اسـالم 

سرزمین دشمن، محافظت می شد2.

کـه سـرزمین بـدر و احـد بـا مـوج پیادگان و سـواران ]چـون دریا[ به  در جنـگ ُاحـد و بـدر، آن گاه 

خـروش درآمد، 

گرفت.)ن.( 1. در متن »دماًء« آمده؛ ولی صحیح آن »جّماًء« است و ترجمه بر این اساس انجام 

2. در متـن »یعتـاض مـن أرض العـدو ... « و در اعیـان الشـیعه، »یعتـاص« آمـده کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر ایـن 
اسـاس صـورت گرفـت. )ن.(
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کنارۀ میدانش  کـه کشـتۀ عمرو ]بن عبـدود[ در  و در جنـگ حنیـن و بنی نضیـر و خیبـر و خنـدق 

گرفته بود،  جـای 

کـه جنگ ها پایـان یافت  خ چشـم دوخـت ]و بـا دالوری بـا آن رویـارو گشـت[ تـا آن  بـه مـرگ سـر

خ بود. کـه شمشـیر و نیـزه اش ]بـه خون دشـمن[ سـر و غبـار آن فرونشسـت، در حالـی 

آن ها میدان های نبردی بودند که خداوند برطرف کنندۀ اندوه ها و بازکنندۀ گره سختی هایش 

کار بسیار پیچیده و ناهنجار بود. که  بود، در حالی 

به روز غدیر، اهل حقیقت، ]خورشید[ حّق را در آسمانی صاف، بدون هیچ حجاب و پرده ای 

کردند. به روشنی مشاهده 

در آن جـا، رسـول خدا از سـفر بازایسـتاد و ایشـان را بخوانـد تـا بـه نیکی هـا نزدیکشـان سـازد و از 

زشـتی ها دورشـان نمایـد.

کـــرد: »او ولـــّی و مـــوالی شـــما اســـت. آیـــا بـــه ایـــن  بـــازوان علـــی را برافراشـــت و بـــه آنـــان اعـــالم 

گاهـــی داریـــد؟« حقیقـــت، آ

کـه کینه توزی  کـرد؛ همـان گروهی  گـروه بیـان  پیامبـر، صبـح و شـام، ایـن حقیقـت را بـرای آن 

صبح و شام راهشان می ُبرد.

از سـویی پیامبـر، در راه تثبیـت حـّق علـی، آشـکار و صریـح سـخن می گفـت1؛ و از سـوی دیگـر، 

گـروه ]کینه تـوز[، آشـکارا سـرگرم غصـب و ربـودن حـّق وی بودنـد. آن 

آیـا پـس ازآن ]جایـگاه بلنـد[، بهـرۀ او را دم تیغ تیز شمشـیر قرار دادید؛ در روزی که بهرۀ انسـان 

گور اسـت، در آن روز، ]تنها[ 

گاهی فرستاد که گمراهی و گناه در آن چریده می شد؟  به دستان تیره بختی که گناهانش او را به چرا

گردد. ی )ص١4٣( یافت  که در دیوان و این قصیده هفتاد و سه بیت دارد 

پی نامۀ شعر
گریزگاهی از شـناخت روز غدیر نمی یابم؛ بـه ویژه که در برابر  مـن بـرای انسـان خردمنـد، 
بـا  یـک  هـر  و  دارنـد  قـرار  ادبّیـات  و  یـخ  تار و مجموعه هـای  و سـیره  کتاب هـای حدیـث  او، 

که همین درسـت اسـت و ترجمه بر این پایه صورت  1. در متن »فکان لهم َجهٌر« و در اعیان الشـیعه »فکان له َجهٌر« آمده 
گرفت. )ن.( 
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 انگشـت سـّبابۀ خویـش بـه آن اشـاره می کنـد و بـا سرانگشـت خـود، بـدان داللـت می نمایـد

یـادی  ی  بـرای و ترتیـب،  بدیـن  بـرای خواننـده ملمـوس می سـازد.  را  روز غدیـر  و حقیقـت   

کـه از آن دربگـذرد و یا اسـتخوان دنـده ای که پیش آن  کـه تهـی از آن باشـد یـا ذهنـی  نمی نهـد 

گذشـت دیرزمانـی آن را درمی یابـد، از نزدیـک بـه او  کـه پـس از  گویـی خبـر غدیـر  خـم نشـود؛ 

کتـاب مـا را از آغـاز تـا  کـه ایـن  کسـی  خیـره می نگـرد و برایـش آشـکار و روشـن می شـود. شـاید 

گفتیم، در آن بیابد. پایان بخواند، نمونه هایی را از آن چه 

اکنون با من بیایید تا دچار شگفتی شوید از سخن دکتر ملحم ابراهیم اسود، شرح کنندۀ 

دیوان شاعر ما که شرح حالش را در دست داریم. وی در شرح این بیت شاعر:
به روز غدیر، اهل حقیقت، ]خورشید[ حّق را در آسمانی صاف، بدون هیچ حجاب و پرده ای 

به روشنی مشاهده کردند.

گوید: »مراد از یوم الغدیر، ماجرای جنگی معروف است.« سپس در شرح این بیت:
کرد: »او ولّی و موالی شما است. آیا به این حقیقت،  بازوان علی را برافراشت و به آنان اعالم 

گاهی دارید؟« آ

ی در  کــه نشــان می دهــد جنــگ غدیــر از غزوه هــای پیامبــر بــوده اســت. و عبارتــی آورده 

کتابــش چنیــن آورده اســت: »پیامبــر بــازوان علــی را برکشــیده، او را پشــتیبانی  صفحــۀ٣٨١ از 

ولــّی  ی  و کــه  می دانســت  و  می کــرد  یــاری  را  او  رســول خدا؟ص؟  یعنــی:  می کــرد؛  یــاوری  و 

اســت. علــی در جنــگ غدیــر، تنهــا بــازو و یــاور پیامبــر؟ص؟ بــود و رســول نیــز، خــود، او را یــاری 

ی، ولــّی اّمــت و جانشــینش خواهــد بــود.  کــه می دانســت علــی پــس از و می نمــود، حــال آن 

ایــن اســت حقیقــت؛ پــس آیــا می دانیــد؟«

کند؟ آیا این غزوه را  کسی نیست تا از این مرد در بارۀ مأخذ این رأی بی دلیل سؤال  آیا 

یخ به آن تصریح نموده و یا این  کسی از پیشوایان دانش تار در یکی از آثار سیرۀ نبوی یافته یا 

با بذل و بخشش  گشاده دستی هستند،  که در نقل حدیث اهل  کسانی  جنگ سخت را 
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که آن  کرده یا شاعری  که این را بیان  ید؛ آیا قّصه پردازی یافته  آورده اند؟ از همۀ این ها بگذر

را با خیال خویش تصویر نموده باشد؟

کـه ایـن غـزوه از چـه زمـان بـر غزوه هـای معّیـن نبـوی،  ی بپرسـد  کسـی نیسـت تـا از و آیـا 

کـه تعـداد و چگونگی آن ها معلوم اسـت و حالت هـا و موارد مربوط  افـزوده گشـته؛ غزوه هایـی 

بـه آن هـا تدویـن گشـته اسـت و غـزوۀ یوم الغدیـر در آن یافـت نگـردد؟ چـه هنـگام، ایـن یک بر 

کـه در آن، علـی و پیامبـر یکدیگـر را یـاری و همدسـتی و حمایـت  آن عـدد ثابـت افـزوده شـده 

که این نویسنده پنداشته است؟ می کردند، چنان 

درمی ماَنـد؛  پرسـش ها  ایـن  بـه  گفتـن  پاسـخ  از  نویسـنده  ایـن  کـه  درمی یابیـد  هرآینـه 

اّمـا انگیزه هایـش ایـن مطلـب را در نظـر وی نیـک جلـوه داده کـه حقیقـت غدیـر را در دامـن 

امانـت دارِی خویـش بپوشـاند، بـا ایـن گمـان که تنهـا نادانان به این حاشـیۀ وی دسـت خواهند 

یافـت و یـا کاوشـگران بـا بزرگ َمِنشـی از آن درخواهنـد گذشـت. اّمـا پاسـداری از حقیقتـی دینی، 

برتـر از پاسداشـت اعتبـار ایـن نویسـنده اسـت کـه بی پروایانـه دسـت بـه قلـم می َبـَرد و دروغ را 

می شـمارد. اسـتوار  حقیقـت 

ی پـس از فتـح  یـد بـن صّمـه _ و کـه در آن، ُدر آری؛ در روزگار جاهلّیـت، جنگـی رخ داد 

کشـته شـدن برادرش عبداهّلل[ بر غطفان هجوم آورد  کشـته شـد. _ ]پس از  کفر  مّکه، در حال 

تـا خـون بـرادر خویـش را از آنـان طلـب کنـد و ایشـان را قبیلـه بـه قبیله بگشـت و از بنی عبس، 

سـاعدة بـن مـّر  را کشـت و ذؤاب بـن اسـماء ُجَشـمی را اسـیر نمـود. بنی جشـم خواسـتند تـا در 

یـد ایـن را از آنـان نپذیرفـت و او را بـه قصـاص بـرادرش عبداهّلل،  ی تـاوان پردازنـد؛ اّمـا در برابـر و

گرفـت. کشـت و گروهـی از بنی مـّره و بنی ثعلبـه و قبیله هـای غطفـان را بـه اسـارت 

ی شـعری  گویـد: »ایـن در جنـگ غدیـر رخ داد.« نیز و ابوالفـرج )األغانـی: ٩/6 ]١٠/١4-١5[( 

یـد در همیـن زمینه آورده اسـت. از در

الِعقـد الفریـد )٧١/٣ ]٩٩/5[( جنـگ غدیـِر )= آبگیـِر( قلیـاد از جنگ هـای جاهلّیـت  در 
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اّمـا  را پذیرفتنـد؛  آمـده اسـت: »دو خانـدان صلـح  ابوُعَبیـده چنیـن  قـول  از  و  شـمرده شـده 

گفتنـد: ›مـا راضـی  بنی ثعلبـة بـن سـعد، بـه صلـح تـن دادنـد. ایشـان صلـح را نپذیرفتنـد و 

کشـته، خونـش  کـه آنـان را  یـا هـر  کشـتگان مـا را بپردازنـد  کـه خونبهـای  نمی شـویم مگـر آن 

از  پیـش  بنی عبـس  رسـیدند.  قلیـاد  آبگیـر  بـه  و  آمدنـد  بیـرون  قطـن1  از  سـپس  شـود.‹  هـدر 

 ایشـان بـه آن آب دسـت یافتـه بودنـد و آنـان را از آن بازداشـتند، تـا جایـی کـه نزدیـک بـود خـود 

کـه از بنی ثعلبـه  پایانشـان از تشـنگی بمیرنـد. سـپس عـوف و معقـل، پسـران ُسـَبیع،  و چهار

بودنـد، ایشـان را آشـتی دادنـد. زهیـر در ایـن بیـت خویـش، بـه همیـن دو تـن اشـاره دارد:

شما دو تن، دو قبیلۀ »َعْبس« و »ُذبیان« را فریاد رسیدید، پس از آن که عطر »َمنِشم« را میان 

کردن یکدیگر بودند. کوس جنگ را به صدا درآوردند[ و درصدد نابود  خود ساییدند2 ]و 

کـه از معجم  در سـخن یـاد شـده، قلیـاد برگـردان شـدۀ اشـتباه از واژۀ قلهـی اسـت، چنـان 

کتـاب اخیـر، ایـن نبـرد از  البلـدان )١54/٧ ]٣٩٣/4[(؛ و بلـوغ اإلرب )٧٣/٢( آشـکار می شـود. در 

جنگ هـای مشـهور عـرب شـمرده شـده اسـت.

این است همۀ آن چه که در بارۀ ماجرای این نبرد روایت گشته و در آن، از رسول خدا؟ص؟ 

و هیچ یک از بنی هاشم نشان اقامت و رحل افکندن نیست و نیز اثری از هجوم یا جوالنی از 

وصّی پیامبر، امیرالمؤمنین؟ع؟ ، در آن یافت نگردد. پس این ماجرا هیچ پیوندی با این دو 

ندارد. در این حال، آیا با عقل سازگار است که ابو َتّمام، ستایندۀ آن وصّی بزرگ، چنین قصدی 

نموده و آن را مایۀ افتخار وی شمرده باشد؟ از این گذشته، خود شعر از این که ماجرای جنگی 

خونین را قصد کرده باشد، ابا دارد؛ زیرا شاعر نخست از صحنه های حضور امیرالمؤمنین؟ع؟ در 

غزوه های پیامبر یاد نموده و جنگ های احد، بدر، حنین، نضیر، خیبر، و خندق را در آن میان 

1. جنگ قطن از جنگ های روزگار جاهلیت بوده است. بنگرید به: الِعقد الفرید: ٣/6 ]5/٩٩[�

2. َمنِشـم زنـی عطرفـروش از مـردم حمیـر بـود. دو قبیلـۀ خزاعـه و جرهـم آن گاه کـه قصـد جنـگ می نمودنـد، از عطـر وی بـه 
کشتگانشـان بسـیار می شـد. پـس ایـن َمَثلـی شـد: »شـوم تر از عطـر َمنِشـم!«  خویـش می زدنـد و چـون چنیـن می کردنـد، 

بنگریـد بـه: مجمـع األمثـال: 191/2�
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ذکر کرده و آن را با این بیت پایان داده است:
آن ها میدان های نبردی بودند که خداوند برطرف کنندۀ اندوه ها و بازکنندۀ گره سختی هایش 

کار بسیار پیچیده و ناهنجار بود. که  بود، در حالی 

که زبان بارداِر آن اسـت، نه شمشـیر و نیزه؛ و آن گاه،  سـپس به بیان افتخاری پرداخته 

گفته است:
به روز غدیر، اهل حقیقت، ]خورشید[ حّق را در آسمانی صاف، بدون هیچ حجاب و پرده ای 

کردند. به روشنی مشاهده 

گاهی دادن   می بینید که او به ماجرایی اشاره دارد که در آن، برپا خاستن و فراخواندن و آ

کردن و آشکار نمودن، در جهت اثبات حق برای اهل آن است. و بیان 

شاعر

ی چنیـن اسـت: ابو َتّمـام حبیـب بـن اوس بـن حـارث بـن قیـس بـن اشـج  نـام و نسـب و

کاهـل بـن  بـن یحیـی بـن ُمزینـا بـن سـهم بـن ملحـان بـن مـروان بـن دفافـة بـن مـّر بـن سـعد بـن 

یـد بـن یشـجب بـن َعریب  عمـرو بـن َعـدّی بـن عمـرو بـن حـارث بـن طـیء جلهـم بـن ُاَدد بـن ز

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی: ٢4٨/٨( بـن کهـالن بـن سـبأ بـن یشـجب بـن یعـرب بـن قحطـان. )تار

او از سرکردگان شیعه به شمار می رفته، چنان که جاحظ گفته است.1 نیز  وی از بزرگان 

یگانۀ شیعه در ادبّیات، در روزگاران پیشین بوده و در دانش لغت از پیشوایان به شمار می رفته 

است. فضیلت و کمال را از او می جسته اند و شعر و روش هایش را از او فرامی گرفته اند. نیز راه 

]ادب[ به او ختم می شد و کلیدهای حّل مشکالت نزد وی یافت می گشت. هیچ دو تنی 

نبودند که در پیشتازی او در میدان مسابقۀ شاعری و نیز در شیفتگی اش به والیت خاندان 

بزرگوار وحی _ صلوات اهلل علیهم _ اختالف داشته باشند. او نشانی از حافظه و هوشمندی بود، تا 

عرب  ارجوزۀ  هزار  جز  این  و  داشت؛  بر  از  را  شعر  دیوان  هزار  »چهار  گفته اند:  که  جا   آن 

1. بنگرید به: فهرست نجاشی: ص١٠٢ ]ص١4١[�
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و جز قطعه ها و قصیده ها بود.«1 در معاهد الّتنصیص ]٣٨/١[ آمده که وی چهارده هزار ارجوزۀ 

عرب، افزون بر قطعه ها و قصیده ها، را از بر داشت. نیز در تکملة امل اآلمل آمده که او در روزگار 

خود، پانصد شاعر نیکوپرداز را در گوشۀ گمنامی افکند.

کـه در آبـادی جاسـم، از آبادی هـای جیـدور از توابـع دمشـق، زاده  ی از مـردم شـام بـود  و

المعـارف  دائـرة  در  گفتنـد.  اوس  را  ی  و سـپس  و  می خواندنـد  عّطـار  نـدوس2  را  پـدرش  شـد. 

ی، خود، نام پدر را تبدیل نمود و پدرش مسیحی بوده است. که و اإلسالمّیه ]٣٢٠/١[ آمده 

ابو َتّمام در مصر پرورش یافت و در نوجوانی، در مسـجد جامع سـّقایی می نمود. سـپس 

ی تیزفهـم و هوشـمند بـود و شـعر  گرفـت و دانـش آموخـت. و بـا ادیبـان نشسـت و از آنـان بهـره 

کشـید و دسـت برنداشـت تا خود به شـاعری  را دوسـت می داشـت؛ پس همواره برای آن رنج 

 پرداخـت و سـخنوری نیکوپـرداز شـد و نامـش در همـه جـا پیچیـد و شـعرش جریـان یافـت 

کـه در ُسـّرَ َمـْن َرأی بـود، او را نزد خـود فراخوانـد. ابو َتّمام  و خبـرش بـه معتصـم رسـید. معتصـم 

ی را پاداش داد و بر شـاعران روزگار خود مقّدم  ی چندین قصیده سـرود و معتصم و در بارۀ و

گـذار پرداخـت و محّمـد  گشـت و  ی بـه بغـداد آمـد و در عـراق و ایـران بـه  داشـت. سـپس و

گشـت و بـا دانشـوران  ی را در قزویـن بدیـد و در آن سـرزمین، بـا ادیبـان همنشـین  بـن قدامـه و

ی بـه زیرکـی و اخـالق نیکـو و بزرگ َمِنشـی وصـف می شـد. معاشـرت نمـود. و

ابو َتّمـام  از  تـو  کـه  کننـد  اّدعـا  ›مـردم  گفتـم:  بحتـری  »بـه  گویـد:  اسـحاق  بـن  حسـین 

یان. به  شـاعرتری.‹ گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! ایـن سـخن نـه مرا سـود می دهد و نـه ابو َتّمـام را ز

کـه حـال بـه  کـه مـن خـوردم، جـز بـه سـبب او نبـود. دوسـت می داشـتم  خـدا سـوگند! نانـی 

او،  بـه  پناهنـده  او،  پیـرو  مـن  سـوگند!  خـدا  بـه  اّمـا  می گوینـد؛  مـردم  کـه  بـود  گونـه   همیـن 

گیرنـده از او هسـتم. نسـیم مـن نـزد هـوای او سـکون می یابـد و زمیـن مـن پیـش آسـمان او  و فرا

یخ بغداد خطیب بغدادی: ٢4٨/٨( از فراز به زیر می آید.‹« )تار

1. بنگرید به: مرآة الجنان: ١٠٢/٢�

گونه های مختلف خوانده شده است: تدوس، تدرس، ندوس، ثدوس، ثادوس، و ثیودوس. 2. این نام به 
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کـه نـزد ابو َتّمـام در ِحْمـص رفـت  کار شـاعری و شـهرت یافتـن بحتـری چنیـن بـود   آغـاز 

و شعر خویش را بر او عرضه نمود. _ و شاعران بدین منظور نزد ابو َتّمام می رفتند. _ چون ابو َتّمام 

گفـت: »تـو  شـعر وی را شـنید، بـه او روی آورد و دیگـران را وانهـاد. چـون پراکنـده شـدند، بـه او 

کـه بـرای مـن شـعر خوانده انـد. حالـت چگونـه اسـت؟« بحتـری از  کسـانی هسـتی  شـاعرتریِن 

ة الّنعمـان نامـه نوشـت و در آن، بـه مهـارت  تنگدسـتی بـه وی گلـه کـرد. ابو َتّمـام بـرای مـردم َمَعـَرّ

کـه ایشـان را مـدح نمایـد. بحتـری  گفـت  گواهـی داد و او را میانجـی شـد. نیـز بـه وی  بحتـری 

نـزد آنـان رفـت و ایشـان بـه سـبب نامـۀ ابو َتّمـام، وی را گرامـی داشـتند و چهـار هـزار درهـم برایـش 

ی آورد  ی رسـید. سـپس ابو َتّمـام بـه او رو کـه بـه و  مسـتمّری نهادنـد. ایـن نخسـتین مالـی بـود 

او  بـه  بـود.  ی  و بـا  همـواره  بحتـری  پـس،  آن  از  نمـود.  سـتایش  را  ی  و و  سـتود  را  شـعرش  و 

گفـت: »شـعر نیکـوی او برتـر از شـعر نیکـوی مـن اسـت؛   گفتنـد: »تـو شـاعرتری یـا ابو َتّمـام؟« 

و شعر َپست من برتر از شعر َپست او است.«

کـدام یـک شـاعرتر اسـت:  کـه از ابوعـالی َمَعـّری پرسـیدند: »از ایـن سـه تـن،  گفته انـد 

گفـت: »متنّبـی و ابو َتّمـام حکیـم باشـند و بحتـری شـاعر.« ابو َتّمـام یـا بحتـری یـا متنّبـی؟« 

کـه بحتـری، یکـی از شـعرهای خـود را بـرای ابو َتّمـام خوانـد. ابو َتّمـام بـه او  گفته انـد  نیـز 

گفـت: »پـس از مـن، تـو امیرالّشـعرا خواهـی بـود.« بحتـری گفـت: »این سـخن برای مـن از همۀ 

آن چـه بـدان دسـت یافتـه ام، دوست داشـتنی تر اسـت.«

ی از  ابن معتـز ]طبقـات الشـعراء: ص٢٨4[ گویـد: »شـعر ابو َتّمـام، یکسـره، نیکو اسـت.« نیز و

عنایت بسیاِر ابو َتّمام به شعر مسلم بن ولیِد صریع الغوانی و ابونواس یاد نموده است.

کـه چـون  یـخ مدینـة دمشـق: ٢٢/4 ]١5٧/4[( از عّمـارة بـن عقیـل نقـل نمـوده  کر )تار ابن عسـا

ی ایـن سـخن ابو َتّمـام را شـنید: و
اقامـت طوالنـی انسـان در محّلـه ]و شـهر و دیـار[ش، چهـرۀ او را کهنـه می سـازد؛ پـس بـه غربت 

رو تـا همچنـان نـو و تـازه بمانی.

335/2



511 ٩.ابوَتّمامطائی

کـه خورشـید همیشـه بـر مـردم نمی تابـد، نـزد ایشـان دوست داشـتنی تر  چنـان می بینـم ایـن 

شـده اسـت.

گـر شـعر بـه نیکـی لفظ، خوبی معنا، سـامان دادن مقصود، و نظم کالم اسـت،  گفـت: »ا

گـر بـه چیـزی جـز  پـس چنیـن شـعری از آِن ابو َتّمـام اسـت و او از همـگان شـاعرتر اسـت؛ و ا

این ها است، پس من درنمی یابم.«

گفته اسـت: ل یا ابوالُعَمیثل در این زمینه 
ّ

زبان ابو َتّمام دچار بسـتگی بود؛ ابن معذ
ای پیامبر خدا و ای عیسـی بن مریم در شـعر و شـاعری! تو از شـاعرترین خلق خدایی تا وقتی 

که سـخن نگویی!

ابو َتّمام خلیفه ها و امیران را به نیکی مدح گفت و از این کسان به روایت پرداخته است: 

ی، ابوعبدالّرحمان  کرامة بـن ابـان ِعـدو صهیـب بـن ابی صهبـای شـاعر، عّطـاف بـن هـارون، 

ی روایـت  کسـان از و امـوی، سـالمة بـن جابـر نهـدی، و محّمـد بـن خالـد شـیبانی. نیـز ایـن 

 نموده انـد: خالـد بـن شـرید شـاعر، ولیـد بـن عبـادۀ بحتـری، محّمـد بـن ابراهیـم بـن عّتـاب، 

کر: 4/١٨ ]4/١5٢[( یخ مدینة دمشق ابن عسا ی بغدادی. )تار و عبدو

ّیات، را بـا این قصیدۀ خویش  ی وزیـر، محّمد بـن عبدالملک ز روایـت شـده کـه چـون و

مدح نمود:
کـــه ســـرزمین های غمـــزده ]از خشـــکی[ از او  بارانـــی اســـت چـــون مرکبـــی رام و بســـیار ریزنـــده 

 فریادرسی می طلبند.

ــدود،  ــه ســویش ب ــرای بزرگداشــت قطعــه ای دیگــر، ب ــر امــکان داشــت قطعــه ای از زمیــن ب گ ا

بی گمــان زمین هــای قحطــی زده بــه ســوی آن زمیــن بــاران زده و ســیراب ]از احســان وزیــر[ 

می آمدنــد.

گفتـارت  گوهرهـای  از  را  خویـش  شـعر  تـو  همانـا  ابو َتّمـام!  »ای  گفـت:  او  بـه  ّیـات   ابن ز

گـردن  یختـه بـر  کـه در زیبایـی، از گوهرهـای آو یدهـای معانـی ات چنـان زیـور می دهـی  و مروار

گـردآوْرد، مگـر آن  دختـران سـینه برآمده افزون تـر اسـت. هیـچ پـاداش بزرگـی نمی تـوان بـرای تـو 
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او  بـه  بـود،  ی  کـه در محضـر و ِکنـدی فیلسـوف  تـو فروتـر باشـد.«  از شـعر  کـه در همسـنگی، 

ی گفتنـد: »از کجـا بـه چنیـن چیـزی حکم  گفـت: »ایـن جـوان در جوان سـالی می میـرد!« بـه و

احسـاس  لطافـت  همـراه  را  زیرکـی  و  هوشـیاری  و  تیزفهمـی  او  »در  گفـت:   می کنـی؟« 

کـه  چنـان  می خـوَرد،  را  او  جسـم  روحانـی،  نْفـس  دانسـتم  کـه  دیـدم  چنـان  نیک طبعـی  و 

کان: ١٣٢/١ ]٢/١6[(
ّ
شمشیر هندی نیام خود را می خورد.« )وفیات األعیان ابن َخِل

کـه ابو َتّمـام، احمـد بـن معتصـم یـا پسـر مأمـون  صولـی ]أخبـار ابی تّمـام: ص٢٣١[ یـاد نمـوده 

را بـا قصیـدۀ سـینّیۀ خـود مـدح نمـود و چـون بدیـن جـا رسـید:
پیشـگامی »عمـرو« ]در نبـرد[ همـراه بـا بخشـندگی »حاتـم« و خردمنـدی »احنـف« و تیزهوشـی 

»ایاس«.1

ِکندی فیلسوف که حضور داشت، به او گفت: »امیر  برتر از  آن است که وصف نمودی.« 

ابو َتّمام اندکی سر به زیر افکند و سپس سر برداشت و گفت:
کـردم، بـر  کـه بـا َمَثلـی غریـب، او را در بخشـندگی و دلیـری بـه کسـی فرودسـتش تشـبیه  از ایـن 

مـن خـرده مگیریـد و آن را زشـت مشـمارید؛

کم ارزشـی از چراغدان و چراغ را برای نور خود َمَثل زده  اسـت. زیرا خدا هم چیزهای 

ی در زیرکی و تیزهوشی، در شگفت شدند. پس از سرعت و

دیوان شعر ابو َتّمام

کـه عثمـان بـن مثّنـای  گـرد نیـاورد؛ اّمـا از ایـن  کـه ابو َتّمـام دیـوان شـعر خـود را  گفته انـد 

 )]١٣6/٢[ )ص٣٢4  الوعـاة  بغیـة  در  کـه  _ چنـان  خوانـده  ی  و بـر  را  او  دیـوان  )د.٢٧٣(  ُقْرُطبـی 

گروهـی از  ی،  گـرد آمـده اسـت. پـس از و کـه شـعر او در زمـان زندگانـی اش  آمـده _ برمی آیـد 

از جملـه: گزیده سـازی، شـرح، و حفـظ شـعرش پرداختنـد؛  بـه تنظیـم،  ادیبـان  و  بـزرگان 

که آن را شرح نموده است. کیسان )د.٣٢٠(  ١. ابوالحسن محّمد بن ابراهیم بن 

َکـَرب، حاتـم طایی، احنف بـن قیس تمیمـی و ایاس بن  1. مـراد از کسـان یـاد شـده در بیـت، بـه ترتیـب، عمـرو بـن معـدی 
یـه، قاضی بصره، اسـت. )ن.(  معاو
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ی را بـه ترتیـب حروف  کـه دیـوان و ٢. ابوبکـر محّمـد بـن یحیـی صولـی )د.٣٣5/٣٣6( 
کرده اسـت. الفبـا در حـدود٣٠٠ برگـه مرّتب 

گرد آورده است. که آن را به ترتیب انواع شعر،  ٣. علّی بن حمزۀ اصفهانی 

کرده است. که آن را شرح  4. ابومنصور محّمد بن احمد  َاْزَهری شافعی )د.٣٨٠( 

که بر آن شرح نگاشته است. 5. ابوالقاسم حسن بن ِبشر آِمدی )د.٣٧١( 

که در حدود سال٣٨٠ زنده بوده و بر آن شرحی دارد. 6. خالع حسین بن محّمد رافقی 

ی را فراهم آورده است. گزیدۀ شعر و که  ٧. وزیر، حسین بن علی مغربی )د.4١٨( 

کـه آن را شـرح نمـوده و حمـوی ایـن  یحـان محّمـد بـن احمـد بیرونـی )د.٣4٠(  ٨ . ابور
ی دیـده اسـت. شـرح را بـه خـّط خـود و

گزیـدۀ آن را با نام ذکـرٰی حبیب فراهم  کـه  ٩. ابوالعـالء احمـد بـن عبـداهّلل َمَعـّری )د.44٩( 
کرده و نیز آن را شـرح نموده اسـت.

که بر آن شرح نگاشته است. ١٠. ابوزکرّیا یحیی بن علی خطیب تبریزی )د.5٠٢( 

د بر آن دارد.
ّ
١١. ابوالبرکات ابن المستوفی مبارک ِاْربلی )د.6٣٧( که شرحی در ده مجل

که آن را از حفظ داشته است. ١٢. ابوالفتح ضیاءالّدین نصر بن محّمد )د.6٣٧( 

کـه آن را و نیـز حماسـه را از بـر  ١٣. ابوالحّجـاج یوسـف بـن محّمـد انصـاری )د.6٧٢( 
داشـته اسـت.

که بر آن شرحی دارد.1 ١4. محیی الّدین خّیاط 

ی بر آن در مصر چاپ شده است. که شرح و ١5. دکتر ملحم ابراهیم اسود 

بـه نظـر می رسـد کـه نسـخۀ چاپ شـدۀ دیـوان ابو َتّمام بـر پایۀ همان ترتیب صولی باشـد؛ 

زیـرا طبـق حـروف الفبـا مرّتـب گشـته، بـا ایـن تفاوت که بسـیاری از شـعرهای آن حذف شـده 

گویـد: »ابو َتّمـام را در بـارۀ اهل بیـت اشـعار  کـه نجاشـی )الّرجـال: ص١٠٢ ]ص١4١[(  اسـت؛ چـرا 

1. بنگریـد بـه: فهرسـت ابن ندیـم: ص٢٣5 ]ص١٩٠[؛ فهرسـت نجاشـی: ص١٠٢ ]ص١4١[؛ الّطبقـات ابن ابی اصیبعـه: 
و ٣5٩[؛  و 4٢٣ ]٢/٣١5  و 4٠4  الوعـاة: ص٣٢4  بغیـة  ]١١4/١[؛  و ١٣٣  ـکان: ٣٠/١ 

ّ
ابن َخِل األعیـان  وفیـات  ٢٠/٢؛ 

کشـف الّظنـون ]٧٧٠/١[؛ و معجـم المطبوعـات ]٢٩6/١ و ٢٩٧[�
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ی را دیده  کهن از دیوان و که نسـخه ای  فراوان اسـت. احمد بن حسـین _ رحمه اهلل _ یاد نموده 

کـه شـاید در زمـان خـود شـاعر یـا نزدیـک بـه آن نوشـته شـده باشـد؛ و در آن، قصیـده ای اسـت 

کـه او در روزگار  کـه از امامـان یـاد می کنـد تـا بـه ابوجعفـر دوم؟ع؟ ]= امـام جـواد[ می رسـد؛ چـرا 

ایشان وفات یافت.«

کتاب از آن یاد شـد، چیزی از آن  که در این  در دیوان چاپ شـده، جز قصیدۀ رائّیه ای 

کـه کارگزاران امانـت داِر چاپ کتاب هـا، هنگام به  همـه باقـی نمانـده اسـت. یا چنین اسـت 

کـه بـا آثار دیگـر کرده اند؛  چاپ سـپارِی ایـن دیـوان، آن قصیده هـا را حـذف نموده انـد، چنـان 

یـا آن قصیده هـا تـا زمـان چـاپ در دسـترس قـرار نگرفتـه؛ و یـا دیوان چاپ شـده همـان گزیدۀ 

که از آن یاد شـد. ابوالعالی َمَعّری اسـت 

ح های آن دیوان الحماسه و شر

که سواران آن را به همه سوی برده اند  از جملۀ تألیف های ابو َتّمام، دیوان الحماسه است 

ی  و اثر،  این  در  ُجسته اند.  سود  آن  از  بعد،  روزگاران  مردم  و  گسترده اند[  آفاق  همۀ  در  ]و 

ابوالوفاء  کار را در خانۀ  او این  گرد آورده است.  را  گفتار عرب  از  اشعار برگزیده و برجسته 

که بارش برف ناچارش نمود تا در بازگشت از دیدار  بن سلمه در هَمدان انجام داد، آن گاه 

ی این اثر را در ده باب فراهم آورد و هر باب را به فّنی  عبداهّلل بن طاهر، به این شهر پناه آوَرد. و

اختصاص داد. بسیاری از بزرگان ادب، به شرح این اثر پرداخته اند؛ از جمله:

١. ابوعبداهّلل محّمد بن قاسم ماجیلویه برقی.

٢. ابوالحسن علّی بن محّمد ُسَمْیساطی1 )د. اواسط سدۀ چهارم(.

٣. ابوالحسین احمد بن فارس بن زکرّیا لغوی رازی )د.٣6٩(�

دباء 
ُ
األ معجم  در  که  چنان  )د.٣٨5(.  َنَمری  بن عبداهّلل  علّی  بن  حسین  ابوعبداهّلل   .4

)٢4/٣ ]٢65/٧[( آمده، ابومحّمد اسود حسن غندجانی بر این شرح رّدّیه ای نگاشته است.

که در بسیاری از فرهنگ نامه ها، شمشاطی آمده، برگردانی نادرست است. 1. منسوب به سمیساط. پس این 
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المنهـج فـی اشـتقاق  او اسـت:  تألیف هـای  از  بـن جّنـی )د.٣٩٢(.  ابوالفتـح عثمـان   .5

أسماء شعراء الحماسه؛ و شرح مستغلق الحماسه�

ید بیهقی. 6. ابوالحسن علّی بن ز

٧. ابوِهالل حسن بن عبداهّلل بن سعید عسکری )زنده تا ٣٩5(�

ی نحوی )د.4١4(� کمال َهَرو ر محّمد بن آدم بن 
َ

٨ . ابوُمَظّف

٩. شیخ ابوعلی احمد بن محّمد مرزوقی اصفهانی )د.4٢١(�

١٠. ابوالعالء احمد بن عبداهّلل َمَعّری َتُنوخی )د.44٩(�

١١. ابوالحسن علّی بن احمد بن سیدۀ اندلسی )د.45٨(�

١٢. ابوحسین عبداهّلل بن احمد بن حسین شاماتی )د.4٧5(�

ید بن علّی بن عبداهّلل فارسی )د.46٧(� ١٣. ابوالقاسم ز

١4. ابوحکیم عبداهّلل بن ابراهیم بن عبداهّلل َخْبری )د.4٧6(�

ی شـرحی بزرگ بر آن نگاشـته  ١5. ابوحّجاج یوسـف بن سـلمان َشـْنَتَمِری )د.4٧6(. و

و بـه ترتیـب حروف الفبا سـامانش داده اسـت.

١6. ابوزکرّیا یحیی بن علّی خطیب تبریزی )د.5٠٢(. او سه شرح بر آن دارد.

١٧. ابوالحسن علّی بن عبدالّرحمان اشبیلی )د.5١4(�

١٨. ابوالمحاسن مسعود بن علی بیهقی )د.544(�

١٩. ابوالبرکات عبدالّرحمان بن محّمد انباری )د.5٧٧(�

٢٠. ابواسحاق ابراهیم بن محّمد َحْضَرمی اشبیلی )د.5٨4(�

٢١. ابومحّمد قاسم بن محّمد دیمرتی اصفهانی.

ی )د.6٠١(�
ّ
٢٢. شیخ علی بن حسن شمیم حل

٢٣. ابوالبقاء عبداهّلل بن حسین بن عبداهّلل ُعْکَبری بغدادی )د.6١6(�

٢4. ابوعلی حسن بن احمد استرآبادی لغوی نحوی.

ی آن را شرحی مختصر نموده و الفیضی نامیده است. ٢5. مولوی فیض حسین. و
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٢6. شیخ لقمان.

٢٧. شیخ سّید بن علی مرصفی  َاْزَهری، هم روزگار ما.

یعه� ر
ّ

دباء؛ بغیة الوعاة؛ و الذ
ُ
بنگرید به: الفهرست نجاشی؛ الفهرست ابن ندیم؛ معجم األ

دیوان های حماسه

ی نموده اند؛ از جمله: در فراهم سازی دیوان الحماسه، بسیاری از ابو َتّمام پیرو

١. ابوعباده ولید بن عبیدۀ بحتری )د.٢٨4(�

٢. ابوحسین احمد بن فارس لغوی رازی )د.٣6٩(�

٣. ابوبکر محّمد خالدی و ابوعثمان سعید خالدی )د.٣٧١(، پسران هاشم.

4. ابوِهالل حسن بن عبداهّلل عسکری نحوی.

5. ابوحّجاج یوسف بن سلیمان َشْنَتَمِری )د.4٧6(�

6. ابوحصین محّمد بن علی اصفهانی دیمرتی.

٧. ابودماش. ابن ندیم او را از دانشوران نحو و لغت شمرده است.

٨ . ابوالعّباس محّمد بن خلف بن مرزبانی.

٩. ابوالّسعادات هبة اهّلل بن علی، معروف به ابن شجری )د.54٢(�

ی )د.6٠١(�
ّ
١٠. شیخ علی بن حسن شمیم حل

١١. ابوحّجاج یوسف بن محّمد اندلسی )د.65٣(�

١٢. صدرالّدین علی بن ابی الفرج بصری )کشته شده در 65٩(�
١٣. ابوحّجاج یوسف بن محّمد انصاری )د.6٧٢(�1

دیگــر آثــار ادبــی ابو َتّمــام از ایــن قرارنــد: اإلختیــارات مــن شــعر الّشــعراء؛ اإلختیــار مــن شــعر القبائــل؛ 

إختیــار المقّطعــات؛ المختــار من شــعر المحدثین؛ نقائض جریر و األخطــل؛ الفحول )= گزیدۀ قصیده های 

)الفهرســت: ص٢٣5  آثــار را ابن ندیــم  تــا ابن هرمــه(. ایــن  شــاعران روزگار جاهلّیــت و اســالم، 

گزارش کرده اند. ]ص١٩٠[( و دیگران 

دباء؛ بغیة الوعاة.
ُ
1. بنگرید به: الفهرست ابن ندیم؛ معجم األ
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ح حال ابو َتّمام نویسندگان شر

گـردآوری شـرح حـال ابو َتّمـام و سـخنان دلکـش و ظریـف و نکته هـا و ادب و  گروهـی بـه 

کـه در طـول زندگانـی اش بـر جـای مانـده، پرداخته انـد؛ از جمله: ی  شـعر و

١. ابوالفضل احمد بن ابی طاهر )د.٢٨٠(. کتاب سرقات الّنحوّیین من ابی تّمام، از او است.

٢. ابوبکـر محّمـد بـن یحیـی صولـی )د.٣٣6(. کتاب اخبار ابی تّمام از او اسـت که همراه 

ی در ٣4٠ صفحه چاپ شـده است. الفهرسـت و

ابی تّمــام  بیــن  الموازنــه  کتــاب  آُمــدی بصــری )د.٣٧١(.  ِبْشــر  بــن  ابوالقاســم حســن   .٣ 

دبــاء: 5٩/٢ ]٨5/٨[( در بــارۀ ایــن 
ُ
و البحتــری در ده جلــد، از او اســت. یاقــوت َحَمــوی )معجــم األ

گفتــاری دارد. همیــن آُمــدی رّدّیــه ای بــر ابن عّمــار، در برشــمارِی خطاهــای ابو َتّمــام، دارد. کتــاب 

4. ابوبکـر محّمـد خالـدی و ابوعثمـان سـعید خالـدی )د.٣٧١(، پسـران هاشـم. کتـاب 

اخبـار ابی تّمـام و محاسـن شـعره، از ایـن دو تـن اسـت.

کتــاب اإلنتصــار مــن ظلمــة  5. ابوعلــی احمــد بــن محّمــد مرزوقــی اصفهانــی )د.4٢١(. 

کــه در آن، بــه پاســخ انتقادهــا از ابو َتّمــام پرداختــه اســت. ابی تّمــام، از او اســت 

6. ابوُعَبیـداهّلل محّمـد بـن عمـران مرزبانـی )د.444(. کتـاب اخبـار ابی تّمـام در حـدود ١٠٠ 
برگـه، از او اسـت.

کتـاب اخبـار ابی تّمـام و المختـار مـن  ی ُسَمْیسـاطی.  ٧. ابوحسـین علـی بـن محّمـد َعـَدو

کتـاب تفضیـل ابی نـواس علـی ابی تّمـام، از او اسـت. شـعره، و نیـز 

کتاب سرقات البحتری من ابی تّمام، از او است. ٨ . ابوضیاء بشر بن یحیی َنصیبی. 

ــام  ــتباهات ابو َتّم ــۀ اش ی در زمین ــد. و ــه فری ــروف ب ــی، مع ــداهّلل قطربل ــن عبی ــد ب ٩. احم
کرده است. کتابی تألیف  در بارۀ اسالم و جز آن، 

ــق 
ّ
کتــاب هبــة األّیــام فیمــا یتعل ١٠. شــیخ یوســف بدیعــی، قاضــی موصــل )د.١٠٧٣(. 

بــه ســال ١٣5٢ در مصــر چــاپ شــده، از او اســت. کــه در ٣٠٩ صفحــه  بأبی تّمــام 

)484(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 518

١١. شیخ محّمد علی بن ابی طالب زاهدی جیالنی )د.١١٨١ در بنارس هند(.

ف أعیان الّشیعه�
ّ
١٢. سرور ما، محسن امین عاملی، مؤل

کتابـی در ١٠٠ صفحـه دارد  کـه در بـارۀ ابو َتّمـام  ١٣. عمـر فـّروخ، از نویسـندگان روزگار مـا 
کـه در بیـروت چـاپ شـده اسـت.

)ص١٣٣  ابن معتـز  تألیـف  الشـعراء  طبقـات  گـردد:  یافـت  آثـار  ایـن  در  ابو َتّمـام  حـال  شـرح 

]١٢4/٩[(؛   ٩/١١( طبـری  الملـوک  و  األمـم  یـخ  تار ]ص١٩٠[(؛  )ص٢٣5  ابن ندیـم  الفهرسـت  ]ص٢٨٢[(؛ 

هـب )٢٨٣/٢ 
ّ

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی )٢4٨/٨(؛ ُمـروج الذ الفهرسـت نجاشـی )ص١٠٢ ]ص١4١[(؛ تار

کر )4/١٨ - ٢٧ ]4/١5٢- یخ مدینة دمشق ابن عسا و ٣5٧ ]٧٧/4[(؛ معجم البلدان )٣٧/٣ ]٩4/٢[(؛ تار

ـکان )١٣١/١ ]١١/٢[(؛ الّرجـال ابـن داوود 
ّ
١6٣[(؛ نزهـة األلّبـاء )ص٢١٣ ]ص١55[(؛ وفیـات األعیـان ابن َخِل

ـی ]ص6١[؛ مـرآة الجنـان )١٠٢/٢(؛ معاهـد 
ّ
مـه حل

ّ
]ص6٩[؛ خالصـة االقـوال فـی معرفـة الرجـال تألیـف عال

هب )٧٢/٢ ]١4٣/٣[(؛ مجالس المؤمنین )ص45٨ ]54٠/٢[(؛ 
ّ

الّتنصیص )١4/١ ]٣٨/١[(؛ شذرات الذ

اآلمـل )ص٨  أمـل  زوزنـی؛  از   )]٣٧5/١[ )روضـۀ چهـارم  الجّنـه  یـاض  ر ]٧٧٠/١[(؛   5٠١/١( الظنـون  کشـف 

]5٠/١[(؛ منتهـی المقـال )ص٩6 ]ص١5٠[(؛ منهـج المقـال )ص٩٢(؛ تکملـة امـل اآلمـل ]ص٢6٠[ تألیـف 

دائـرة  )٣٢٠/١(؛  االسـالمّیه  المعـارف  دائـرة  )56/٢(؛  بسـتانی  المعـارف  دائـرة  کاظمـی؛  صـدر  مـا،  سـرور 

المعارف فرید وجدی )6٨5/٢-6٩٣(؛ و جز آن ها.

والدت و وفات ابو َتّمام
در  زیرا  نیافتیم؛  ابو َتّمام  وفات  و  والدت  در بارۀ  یقین آور  سخنی  فرهنگ نامه ها،   در 

این باره اختالف بسیار به چشم می خوَرد. سزاوار بود که گفتار نقل شده از فرزند وی، تّمام، مبنا 

گاه ترند. اّما اختالف فرهنگ نامه ها در نقل  قرار گیرد؛ چرا که اهل خانه به آن چه در آن است، آ

سخن وی سبب گشته که آن نیز قابل اعتماد نباشد. مجموع سخنان چنین است که وی در 

سال ١٩٢/١٩٠/١٨٨/١٧٢ والدت یافت و در سال ٢٣٢/٢٣١/٢٢٨ در موصل درگذشت و در 

ک سپرده شد و ابونهشل بن ُحَمْید طوسی، بر مزار وی در بیرون باب المیدان  همان جا به خا

و بر کنار خندق، گنبدی ساخت.

341/2

)485(



519 ٩.ابوَتّمامطائی

ی چنین سرود: علی بن جهم در سوگ و
ک شـدند و مصیبـت روزگار بـر  افـکار بدیـع برآمـده از تیـزِی هـوش و پندارهـا]ی لطیـف[ در خـا

آن هـا یـورش آورد1.

و شـعر، جسـمی نحیف و گریان گشـته اسـت که مصیبتش را به قلم ها شکایت می برد. 

گزیده تریـن چکامه هـا بـه نالـه درآمدنـد و روزگار، صحیـح و سـالِم آن هـا را  پـس از او، بهتریـن و 

بـه تیـر ناخوشـی و بیماری زده اسـت.

و روزگار، آموزگار و مرّبی و رام کنندۀ2 سرکش آن  چکامه ها و برکۀ ]زالل[ بوستانشان را از میان  برد. 

نیز حسن بن وهب در رثای او سرود:

ل[ بوستان شعر، حبیب طائی، شعر دچار فاجعه شد. با از دست رفتن خاتم الّشعرا و برکۀ ]زال

گرفتند و پیش تر میان زندگان نیز با هم بودند. کنار هم قرار  گور  آن دو با هم ُمردند و در یک 

گاه نیز این دو بیت را به دیک الجن نسبت داده اند.

گفته است: همچنین حسن بن وهب در سوگ او، در قصیده ای 
کنند. که بر آن قبر غریب در موصل سخت زاری می کنند، بر آن ببارند و سیرابش  ابر هایی 

کـه در پـی آن، َمشـک  و چـون بـر آن سـایه افکننـد، بـر او سـایه بیافکننـد بـه سـان َمشـک ابـری 
دیگری بیاید. 

کنند؛ ک  گریبان چا گونه ها سیلی زنند و تندر ها بر وی  در سوگ او، آذرخش ها بر 

که »حبیب« خوانده می شد. گرفته است  گور، حبیب مرا را در بر  ک آن  که خا چرا 

ْبِرقـان عبـداهّلل بـن  گفته انـد: ابوِز ّیـات، وزیـر معتصـم _ و برخـی  محّمـد بـن عبدالملـک ز
کاتـب، آزادشـدۀ بنی امّیـه _ در سـوگ او سـروده اسـت: زبرقـان 

که از مهم ترین خبرها است و چون رسید، پریشان کنندۀ دل ها بود. خبری رسید 

گفتـم: »شـما را سـوگند می دهـم! آن حبیـب  گفتنـد: »حبیبـی درگذشـته اسـت!« در پاسخشـان 

را »حبیـب طائـی« قـرار مدهیـد!«

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر همیـن  1. در متـن »غـدت علیهـا« و در اعیـان الشـیعه »عـدت علیهـا« درج شـده 
گرفـت. )ن.(  اسـاس صـورت 

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر همیـن  2. در متـن »رائـد صعبهـا« و در اعیـان الشـیعه»رائض صعبهـا« درج شـده 
گرفـت.)ن.( انجـام  اسـاس 
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از شرف الّدین ابوالمحاسن محّمد بن عنین، در بارۀ این سخنش:
]بــاران رحمــت[ خــدا، »غوطتیــن« روح بخــش را ســیراب ســازد، اّمــا از »موصــل حدبــاء« جــز 

گورهایــش ســیراب نگــردد.

گفـت:  کـرده اسـت.  کـه چـرا آن را از دعـا محـروم نمـوده و قبرهایـش را اسـتثنا  پرسـیدند 

»بـه سـبب ابو َتّمـام.«

مـرگ  از  پـس  و  گشـت  پـدر  بـود، جانشـین  کـه خـوْد شـاعر  تّمـام  یعنـی  ابو َتّمـام،  فرزنـد 

که شـعر بخواند و او چنین خواند: ی خواسـت  پدرش، نزد عبداهّلل بن طاهر آمد. عبداهّلل از و
رو،  زیبایـی   بـه  کـه  نمـوده[  احسـان  ]و  گفتـه  تحّیـت  گفتـه،  تحّیـت  را  تـو  مـردم،  پـروردگار 

اسـت. نمـوده  شـاداب  را  چهـره ات 

بغداد از نور ]رخسـار[ت روشـن گشـته و شاخسـارها از برکت احسانت ]بار و[ برگ آورده اند.

گفت: عبداهّلل قدری سر به زیر افکند و سپس 
درود پروردگار مردم بر تو باد؛ درود! آن چه بدان امید بستی، به خطا رفته  است ]و به تو نرسد[.

گر چیزی در آن بود، بی گمان به تو می بخشید. نزد کسی آمده ای که کیسه اش تهی گشته است و ا

تّمـام گفـت: »ای امیـر! داد و سـتد شـعر بـه شـعر، ربـا باشـد. پـس بـا مـال، تفاضلـی میـان 

آن هـا بگـذار.« عبـداهّلل از ایـن سـخن خندید و گفت: »اگر نمی توانی چون پدرت شـعر بگویی، 

ظریف گویـی او را داری.« سـپس فرمـان داد تـا او را صلـه دهنـد. )غـرر الخصائـص تألیـف و طـواط: 

ص٢5٩ ]ص٢6٢[(

اسب نیک رفتاِر تندرو نیز گاه به روی درافتد

شگفتی به سر نیاید، و چگونه به سر آید، از کسی چون ابو َتّمام که در مذهب ریشه دار بوده 

و رازهای آن را می شناخته و به احوال مردان آن و افتخارات بسیار و تالش های ستودنی شان 

بصیرت داشته و نیک می دانسته است که دشمنان ایشان تاخْت زنان و ستوروار می کوشند تا 

با  را  زیبایی شان  و  روشنی  از  سرشار  افتخارآمیز  تاریخ  و  دهند  جلوه  زشت  را  ایشان  شهرت 
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چهره ای ناپسند و آکنده از لّکه های ننگین عرضه کنند و این کار را با هیاهو و غوغاگری همراه 

سازند؛ ]آری؛ جای شگفتی است از وی که[ نمونه هایی از آن سخنان پست نزد وی نیکو جلوه 

بن  مختار  یورش آور،  قهرمان  سخت کوش،  نهضت گر  هدایت،  مرد  در بارۀ  سخنانی  نموده، 

ابی ُعَبید ثقفی! ابو َتّمام آن چه را دشمنان سرسخت مختار، در بارۀ دین و سخن و نهضتش، 

به او تهمت زده اند، حقیقت هایی استوار پنداشته؛ چندان که در قصیدۀ رائّیۀ خویش که در 

دیوانش )ص١١4 ]ص١٣5[( ثبت است، سروده است:

کرد. کوچ  کربال  کاروان بنی هاشم، همراه با شدیدترین ]حّس[ خون خواهی و انتقام، از 

و مختـار آنـان را از رنـج آن ]احسـاس[ شـفا بخشـید؛ هرچنـد از نظـر دینی که بـرای خود برگزیده 

گزیده نبود. بـود، 

و چون باطن او بر آنان آشکار شد، از آنچه از او شنیده یا دیده می شد، بیزاری جستند.

هـر کـس بـا نگاهـی همـراه بصیـرت تیزبینانـه، بـه تاریـخ و حدیـث و دانـش رجـال بنگـرد، 

در می یابـد کـه مختـار در صـف پیشـاهنگان دیـن و هدایـت و اخـالص جـای دارد و نهضـت 

بـزرگ او جـز بـرای برپـا داشـتن عـدل و ریشـه کن کـردن بی دینـان و از بیـخ برکنـدن سـتم امـوی 

نبـوده و از مذهـب کیسـانی دور بـوده و هیـچ یـک از دشـنام ها و یاوه هایـی کـه در بـارۀ وی رواج 

داده انـد، از حقیقـت و راسـتی بهـره نـدارد. از همیـن رو، سـروران مـا یعنـی پیشـوایان هدایـت، 

سـّجاد و باقـر وصـادق _ صلـوات اهلل علیهـم _ بـرای او رحمـت خواسـته اند و امـام باقـر؟ع؟ او را بسـیار 

ستوده است و همواره اهل بیت پاک، خوِد وی و کارهایش را سپاس نهاده اند.

مـا  سـرور  جملـه:  از  دانسـته اند؛  پیراسـته  و  شـمرده  بـزرگ  را  او  نیـز  برجسـته  دانشـوران 

مـه )خالصة االقوال فـی معرفة الرجـال ]ص١6٨[(؛ 
ّ

جمال الّدیـن بـن طـاووس در الّرجـال؛ آیـت اهّلل عال

نـام ذوب  بـا  در بـارۀ مختـار  ش 
ّ
رسـالۀ مسـتقل در  ابن نمـا  فقیـه  )الّرجـال ]ص٢٧٧[(؛  ابـن داوود 

الّنضـار ]٣46/45[؛ محّقـق اردبیلـی )حدیقـة الّشـیعه ]٣٠/٢[(؛ صاحـب کتـاب المعالـم در الّتحریـر 

الّطاووسـی ]ص55٨[؛ و قاضـی نـوراهّلل مرعشـی )مجالـس المؤمنیـن ]٢45/٢[(. نیـز شـیخ ابوعلـی 

ی برخاسـته اند. )منتهـی المقـال ]ص٣64[(؛ و دیگـران بـه دفـاع از و
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کـه شـیخ مـا، شـهید اّول، در کتـاب مزار  ی، بـدان جـا رسـیده  بزرگداشـت پیشـینیان از و

یـارت گـردد و در آن، به صراحت گواهی داده  کـه بـا آن ز یارت نامـه ای ویـژۀ او آورده  خویـش، ز

ی فـردی صالـح و خالـص در والیـت و مخلـص در بندگـی خـدا و دوسـتِی امـام  کـه و شـده 

خشـنود  ی  و از  آلهمـا _  و  علیهمـا  _ صلـوات اهلل  امیرالمؤمنیـن  و  رسـول خدا  و  بـوده  زین العابدیـن 

ک پیامبر و خون خواهی  بوده انـد و جـان خویـش را در راه خشـنودی امامان و یـاری خاندان پا

ایشان نثار نموده است.

کتاب  که ترجمۀ  کتاب مراد المرید تألیف شـیخ علی بن حسـین حائری  یارت در  این ز

کتاب نظام األقوال، این  ف 
ّ
مزار شـهید اّول اسـت، آمده اسـت. شـیخ نظام الّدین سـاوجی مؤل

کـه در روزگار پیشـین، مـزار مختـار از  کتـاب چنیـن برآیـد  اثـر را تصحیـح نمـوده اسـت. از ایـن 

کـه در الّرحله تألیف ابن بطوطـه )١٣٨/١ ]ص٢٢٠[(  جملـۀ مزارهـای مشـهور نزد شـیعه بوده و چنان 

آمـده، گنبـدی معروف بر آن قرار داشـته اسـت.

کارهـای  شـماری از بـزرگان بـه تدویـن شـرح حـال و سـیره و پیروزی هـا و اعتقـادات و 

جملـه: از  پرداخته انـد؛  مختـار 

کتاب اخذ الّثار فی المختار از او است. ١. ابومخنف لوط بن یحیی ازدی )د.١5٧(. 

کتــاب اخبــار المختــار  کوفــی عّطــار )د.٢١٢(.  ٢. ابوالمفّضــل نصــر بــن ُمزاِحــم منَقــری 

تألیــف او اســت.

ــار  کتــاب اخب ــن ابی ســیف مدائنــی )د.٢١5/٢٢5(.  ــن عبــداهّلل ب ٣. ابوالحســن علــی ب

المختــار تألیــف او اســت.

4. ابواسحاق ابراهیم بن محّمد ثقفی کوفی )د.٢٨٣(. کتاب اخبار المختار تألیف او است.

5. ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی جلودی )د.٣٠٢(. کتاب اخبار المختار تألیف او است.

کتـــاب المختـــار  6. ابوجعفـــر محّمـــد بـــن علـــی بـــن بابویـــه قّمـــی، صـــدوق )د.٣٨١(. 

تألیـــف او اســـت.
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کتـــاب مختصـــر اخبـــار المختـــار تألیـــف  ٧. ابوجعفـــر محّمـــد بـــن حســـن طوســـی )د.46٩(. 
او اســـت.

٨ . ابویعلی محّمد بن حسـن بن حمزۀ جعفری طالبی، خلیفۀ ]= شـاگرد ارشـِد[ شـیخ 

مـا مفیـد. کتاب اخبار المختار تألیف او اسـت.

کتاب الّثارات یا قصص الّثار، به شعر، از او است. ج.  ٩. شیخ احمد بن متّوَ

١٠. فقیـه نجم الّدیـن جعفـر، مشـهور بـه ابن نما )د.645(. کتاب ذوب الّنضار فی شـرح الّثار 

د دهم بحار األنوار چاپ شده است.
ّ
که همۀ آن در مجل تألیف او است 

را  الحسـین  ثـارات  فـی شـرح  العیـن  قـّرة  کتـاب  مـروزی.  بـن حسـن عاملـی  ١١. شـیخ علـی 
بـرده اسـت. پایـان  بـه  را  آن  کـه در بیسـت رجـب ١١٢٧  نگاشـته 

١٢. شـیخ ابوعبـداهّلل عبـد بـن محّمـد. کتـاب قـّرة العیـن فـی شـرح ثارات الحسـین را نگاشـته 

کـه بـا نـور العیـن و مثیـر األحـزان، یکجـا چاپ شـده اسـت.

مۀ بزرگ سـّید دلدار علی نقوی نصیرآبادی. 
ّ

١٣. سـّید ابراهیم بن محّمدتقی، نوادۀ عال

نور األبصار فی أخذ الّثار از او اسـت.

کـه در ١٣٠٣  ی. روضـة المجاهدیـن تألیـف او اسـت  ١4. مـوال عطـاءاهّلل بـن حسـام َهـَرو
چـاپ شـده اسـت.

ّیه تألیف او است. ١5. موال محّمد حسین فرزند موال عبداهّلل ارجستانی. حملۀ مختار

که در لکهنو اقامت داشـته و نظارۀ انتقام در دو جلد،  ١6. نویسـندۀ هندی، نّواب علی، 
تألیف او است.

١٧. حاج غالم علی بن اسماعیل هندی. مختارنامه را نگاشته است.

بالّثـار  قّصـة األخـذ  فـی  کتـاب أصـدق األخبـار  امیـن عاملـی.  مـا، سـّید محسـن  ١٨. سـرور 
بـه چـاپ رسـیده اسـت. کـه  او اسـت  تألیـف 

ـــاِر ابن نمـــا، از  کتـــاب ذوب الّنضـــار فـــی شـــرح الّث ١٩. ســـّید حســـین حکیـــم هنـــدی. ترجمـــۀ 
او اســـت.
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٢٠. سـّید محّمـد حسـین فرزنـد سـّید حسـین بخش هنـدی )ز.١٢٩٠(� تحفـة األخیـار فـی 

إثبـات نجـاة المختـار از او اسـت.

ضـار أو شـرح حـال شـیخ الّثـار در  کتـاب سـبیک الّنُ ٢١. شـیخ میـرزا محّمـد علـی اوردبـادی. 
کمـال  کـه در آن، حـّق سـخن را بـه جـای آورده و پژوهـش را بـه  ٢5٠ صفحـه تألیـف او اسـت 
کتاب را خوانده ام و آن را در  رسـانده و هیچ بحثی را باقی ننهاده اسـت. من بسـیاری از این 

موضـوع خـود یگانـه و بی نظیـر یافتـه ام. خدایـش از حـق و حقیقـت، پـاداش خیـر دهـد.

همـراه  آن،  در  و  دارد  ابو َتّمـام  قصیـدۀ  ِیّ  رو حـرف  بـا  قصیـده ای  مختـار  در بـارۀ  همـو 

اشـتر،  ماِلـک  بـن  ابراهیـم  فضیلـت،  در  او  شـریک  و  یـاور  سـتودِن  بـه  مختـار،  از  سـتایش 

اسـت: چنیـن  آن  و  پرداختـه؛ 
کـه بـه عنـوان »انتقام گیرندۀ خون ها« به دسـت  ای قهرمـان هدایـت و خون خواهـی! منزلتـی 

آورده ای، گوارایـت باد!

کـه فراتـر از بزرگداشـت  تـو را در پیشـگاه آل محّمـد چـه بسـیار نیکی هـای مـورد سـپاس اسـت 

]مـا[ اسـت.

ک و دلیـر  کـه قلبـی پـا کارآزمـوده  کـه بـه سـویت روی آورنـد، تـو را مـردی  پیشـامدهای سـخت 

شـناخته اند. دارد، 

کـه در آن فرزنـدان »َصخـر« )= بنی امّیـه( هیـزم  شـعله ها آتـش جنگـی سـخت را برافروختـی 

گشتند. و آتشگیره 

به فرزند حرام زادۀ »سمّیه«، کیفر ]شمشیر[ هدایت، و به بنی امّیه، جام هالکت و ننگ را چشاندی.

کنـارۀ نهـر »خـازر« خـواری را ]بـه  و آنـان بـه ضـرب شمشـیر هنـدی آتشـین هنـگام جنـگ، در 

چشـم خـود[ دیدنـد.

کنده ساختی؛ به روز نبرد، با نیروی سپاهی جّرار، جمع انبوه آنان را پرا

و نیز با سوارانی از حزب خاندان مصطفٰی، آن شیران میدان جنگ و دل به دریای خطر زنندگان؛

که جهش هاشـان ]در میدان جنگ[ آنان را جز به سـوی دشـمِن پرشـور پوشـیده در  و دلیرانی 

سـالح برنمی انگیخت.

آنـان جـز امـام ]حسـین[ و خون خواهـی او را نمی شـناختند. از ایـن رو، بـا دهانـی پـر، فریـاد سـر 

می دادنـد: »ای مسـلمانان! بـه خون خواهـی حسـین بـه پـا خیزیـد.«
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کنده شدند. کاران و بسیار شراب خواران، از روی ترس پرا پس کافران ناعرب بنی امّیه، از بسیار زنا

کـه پیـش از آن، هیـچ بانـوی علـوی از هنـگام سـوگوار شـدنش  گرفتـی  کشـته ای را  و تـو انتقـام 

به او، به چشمان خود سرمه نکشیده بود.

کـه دشـمنان، صاحـب  خانـه را در سـرزمین »طـف«  کـه از روزی  و خانه هایـی را آبـاد سـاختی 

گشـته بودنـد. کشـتند، ویـران 

زخـم ]ایـن مصیبـت[ بـس عظیـم بـود و هیـچ کس به ژرفای آن نرسـید، مگر تـو. درود بر تو باد 

کـه بـه ژرفای زخم ها رسـی ]و آن هـا را مرهم نهی[! ای زخم شـناس 

کارزار شـیری درنده  ]این هـا همـه[ در نبـردی ثقفـی ]بـه رهبـری مختار[ به دسـت آمد که در آن 

از »نخـع« بـا قهـر و غلبه یـورش می برد؛

َنَخـع[، همـۀ  کـه در پیونـدگاه رشـته ها]ی قبیلـۀ  یـاری  کمـک و  بـه  ِ شـتابنده  ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ابراهیـمݫ یعنـی 

بودنـد. او  فرمان بـردار  و  پیـرو  سـرافرازان  و  آزادگان 

که شـرافت هدایت، همراه با سـروری و بلندی ]منزلت[، او را زینت داده و بوی نیکوی  کسـی 

کنده می شـد. خوش تباری از او پرا

بـه  فلـک  کوه هـای سـر  بلنـدای  کـه  ]مـرد جنـگ[ پوشـیده در زره و صاحـب فرزانگـی و خـرد 

او اسـت. از  ج، فروتـر  ار کشـیده در 

گـر چیـزی او را حکایـت و هماننـدی کند، ]یکی[ شـیر اسـت در یورش هایـش و ]دیگری[ باران  ا

در بـارش پیا پی و بسـیارش.

ــدگان  ــد اســـت؛ آن برگزیـ ــی از آل محّمـ ــد، قلب هایـ ــای داده باشـ ــود جـ ــی او را در خـ ــر دلـ گـ ــا ا  یـ

و سروران و نیکان.

کـه برآمـده بودنـد، بـه زیـر  کسـانی را  کارزار نزنـد، مگـر  هنـگام برخـورد بـا دشـمن دل بـه دریـای 

آب دریـا فروبـرد.

یـا بـا ارادۀ نافـذ ]و پوالدیـن[ خویـش، آهنگ پیشـامد و کاری سـخت نکند، مگـر که زبانه های 

آتش و دود آن را دور سـازد ]و فرونشـاند[.

بـر َمرکب هـای رام هـر  کـه سـوار  او  بـر تـن دارد و  را  ابریشـمین مـدح  کـه جامه هـای زیبـا و  او 

اسـت. افتخـاری 

کـه هر مدح و ثنایـی در انحصار و ویژۀ  هـر فضیلـت و برتـری در انحصـار و ویـژۀ او اسـت؛ چنـان 

»مختار« است.
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کنـده شـده و از سـخن او تپه ماهورهـا به گل ها]ی  از مجـد ]و عظمـت[ او بـوی خـوش عـود، پرا

گردیده اسـت. رنگارنگ[ آراسـته 

کـه آثـار نیـک بازمانـده از خـود  او را بـه عـدد سـتارگان، افتخـارات بازمانـده از پیشـینیان اسـت 

او بـا آن همـراه اسـت.

 خشنودی و ستایش آل محّمد، او را از شعرهایی که در ستایشش به نظم در می آید، کفایت کند.

گـروه او نبـودم تـا بـا همـان شـعاِر ]خون خواهـِی[ آنان  کـه میـان حـزب و  دریـغ و افسـوس از ایـن 

بـه مبـارزه و نبـرد پردازم!

کـه امیـد داشـتم بـه سـبب آن، بـه اجر شـهادت همـراه با  تـا در آن نبـرد، یـا بـه مرگـی می رسـیدم 

ستایش همیشگی دست یابم،

انتقـام  بـه  و  نایـل می گشـتم  امّیـه[  ]بـن  َحـرب  ]نابـودی[ خانـدان  بـرای  بـه خواسـته ام  یـا   و 

و خون خواهی می رسیدم.

و خود را در دریای جمعشان می افکندم و با شمشیر بّران بر سر دشمنان می زدم.

و زنانی را به عزای جوانانی می نشاندم که بر کفر ورزِی همراه بی بندوباری پرورش یافته بودند؛

و کهنساالنی که هر خیانت و ننگی را از خود، برای توله هایی از کافران به ارث گذاشته بودند.

از حریـم  تـا  کـه آن جـا نبـودم  ایـن  از  گرفتـه،  کـه در سـینه ام جـای  بـه رغـم درد غمـی  لکـن 

مقّدسـاتم دفـاع کنـم، هیـچ یـک از آن صحنه هـا از ]دل و جـان[ مـن جـدا نیسـت؛ چون آن چه 

ایشـان انجـام دادنـد، انتخـاب ]و خواسـتۀ[ مـن اسـت.

کفرورزی ریختند، راضی و خشنودم. و به آنچه آنان از خون هر نکوهیده و 

که سپاهیان مّواج به هم درآویزند، داغ دل را با انتقام از آنان   و فردا ]هنگام ظهور[ آن گاه 

شفا بخشم.

گره زده و برافرازد و لشکریانش در میان طوفانی  که فرزند طاها، پرچم های آن سپاه را  آن روز 

گیرند و به آن ضربه زنند. دشمن را فرا

و در آن روز چون آتش، چهره ها را بگدازند و با سر نیزه و تیغ، پوست از سر دالوران ]دشمن[ بَکَنند.

گرفتار آمده،  که در بند غم  که فیروزی و ظفر آسایش بخِش سوز دروِن آن کس  و آن جا است 

دست دهد. 

و در آن روز است که مقصود مردان اهل وال و دوستی فرزندان ]پیامبر[ هدایت، چون »مختار« 

کامل تحّقق یابد.  سرور، به طور 
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ک مصطفی! که عزمت، آتشین بود و امین خاندان پا کمک و یاری  ای پیشگام در 
گریز  کنندۀ غم و اندوه و مایۀ  کننده و ای نابود  و ای مایۀ امید در پیشـامدهای سـخِت روی 

گران! و رهایـی از بارهای 
که مردمان سـرگرم از دیدن آن اند  گروهی، بلندِی مقامت را درنیابند! چرا  گر  شـگفت نیسـت ا

کارهای دیگر مشـغولند[. ]و به 
گـر نـگاه دیـده گان از  کاسـتی و عیبـی می رسـد، ا کـردی! و آیـا خورشـید را  ع  چـون خورشـید طلـو

کـور باشـد؟ آن 
تـو را در منزلـگاه افتخـار جایگاهـی اسـت ]بلنـد[ و جایـگاه دشـمنانت، لغـزش گاه ]و پرتـگاه[ 

اسـت. کم خـردان 
و تـو را ]در قیامـت[ در جـوار محّمـد، منزل گاهـی اسـت و نیـز در پناه عتـرت او که حمایت کنندۀ 

پناه جویان ]و همسایگان[اند.
هرچند تو را به تهمت های ]بی شـرمانه و[ خشـم آور مّتهم سـاختند، وزش باد هیچگاه نتواند 

کـوه بلنـد را ]بلرزاند و[ بگرداند، 

گاه درون سـاختن بـه  کارهـای افتخارآمیـز برجـای مانـده و سـزاوار سـپاس تـو را بـه  گـر  و یـا ا

ک[،  بـا کننـد ]چـه  انـکار  از آن،  بـرون آوردن  آبشـخور و 

ک مجـد و بزرگـی تو، همـواره به دور  کـه حقیقـت از آِن تـو اسـت و عیب جویـی از سـاحت پـا چـرا 

خ[ اسـت. و در لبـۀ پرتگاه ]دوز

کـه  کـه جامـۀ ]فاخـر[ َسـرورَیت را بـر خـود پیچیـده ای؛ سـروری ای  پـس شـاد بـاش در حالـی 

کنـار رود و بـدان نرسـد. از آن  همهمـه و غوغـای یاوه گویـان 

گوهر یا شمش زر ناب، این چکامه را ]از من[ بپذیر؛ قصیده ای چیده شده از 

کـه ایـن چکامـه همـراه بـا  کننـد؛ چـرا  کـه سـتارگان آسـمان نتواننـد آن را حکایـت و هماننـدی 

کـرده اسـت. ع  قمرهـای درخشـان ]بسـیاری[ طلـو

نتواننـد  »َبّشـار«2  و  »ُحَطیَئـه«1  رسـیدۀ  شـعرهای  را  نظمـش  زیبایـی  کـه  چنـان  هرگـز!  نـه؛ 

کنند. همانندی 

کـه بـه سـویت بـه زفـاف آورده شـده و روی آوردنـش را  ایـن قصیـده ]عـروس[ نازک تنـی اسـت 

گونـه زشـت خویـی و رمیدگـی، آلـوده نسـاخته اسـت. ]نـزد تـو[ هیـچ 

1. ُحطیئه، َجرَول بن اوس، ابو ملیکه، درگذشتۀ 30 ق. )ن.( 

2. َبّشار بن ُبرد ُعقیلی، ابو معاذ، درگذشتۀ 167 ق. )ن.(
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گویند. نسیم های قدسی بر تو بوزند و ُتربتت را به رحمت و فراخی تحّیت 

و همچنین باران ابرهای پرصدا و پربارش، آرامگاه ابراهیم، قرارگاه هدایت، را سیراب کنند.

کـه در آن، آواز بلبـل بـا  کـه نسـیم بـر بوسـتان وزد، در حالـی  تـا ]همیشـۀ روزگار و تـا[ آن گاه 

اسـت،  همـراه  هزاردسـتان  چهچهـۀ 

کـه صفحات قرآن در گذر هر شـام و بازگشـت صبحگاهان،  کـه آن چکامـه را می خوانـد، چنـان 

تالوت شود.



١٠. دعبل خزاعی

١٠. دعبل خزاعی )شهید در ٢46(

همراه با مویه و نفس های سوزان، صدا در صدا افکنده اند، مویه کنندگانی بی زبان و بی سخن.

با َنَفس های خویش، از راز جان هایی خبر می دهند که اسیر عشقی گذشته و عشقی آینده اند.

کردنـد تا صفوف سـپاه تاریکی شـب  بـا مویـۀ خـود، ]بـه دل خسـتگان[ یـاری رسـاندند و کمـک 

کنده گشـت. ع فجـر در حـال هزیمت پرا بـا طلـو

بــر عرصه هــا و ســرزمین تهی گشــته از آهــوان سیه  چشــم، ســالم بــاد؛ ســالم عاشــقی غمگیــن 

بــرای آن عرصه هــا]ی خاطــره و انــس[.

 پیش تــر، آن جــا را منزل گاهــی ســبز و آبــاد و الفــت گاه نگارهــای ســپیدتن خوشــبو و پرشــرم 

و حیا می شناختم.

کــه ]دوســتی و[ وصــل بــر دشــمنی چیره گــی داشــت و قــرب و نزدیکــی مــا بــر  در شــب هایی 

دوری و غربــت غلبــه می یافــت.

گونه هاشان  که بی نقاب به چشمان من زیرچشمی می نگریستند و با دستان خود،  و آن گاه 

را می پوشاندند.

کــه هــر روز، نگاهــم ]بــه آن نگارهــا[ باعــث سرمســتی مــن بــود و بــا آن سرخوشــی،  و آن هنــگام 

دل ]شــیدایی[ مــن، بــا مســتی ها شــب را بــه صبــح مــی آورد.

کــه توّقفــم در روز عرفــه در عرفــات ]و بــه هنــگام بازگشــت از آن[ در وادی  و چــه حســرت ها 

ــر«1 در مــن برانگیخــت! »ُمَحّسِ

کاســتی ها و تفرقــه  کــه جــور و ســتم روزگار چــه بــر ســر مــردم آورده اســت؟ از   آیــا نمی بینــی 

کندگی[ طوالنی،  ]و پرا

کــه انســان بــه واســطۀ ایشــان، طالــب نــور در ظلمت هــا  و چیره گــِی ریشــخندکنندگان، و آنــان 

گشــته اســت!

ر« مرز سرزمین »ِمنٰی« از سوی ]صحرای[ »عرفه« است. 1. »وادی ُمَحّسِ
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طالب قرب خدا، پس از نماز و روزه، چگونه و از چه راهی می تواند به قرب رسد،

جز از راه دوستی فرزندان و خاندان پیامبر و دشمنی با فرزندان »َزْرقاء« و »َعَبالت«1،

و فرزنـدان »هنـد« و دشـمنی بـا آن چـه »ُسـمّیه« و فرزنـدش انجـام دادنـد؛ همـان کفرپیشـگان 

و فاجـران امت اسـالم.

کردند. کتاب خدا و فریضه ها و محکمات آن را به ناحّق و به شبهه ها نقض  آنان پیمان 

کـه باطـن آنـان را آشـکار سـاخت، بـا دعـوِی  و ایـن وضـع چیـزی نبـود جـز آزمایشـی ]اال هـی[ 

کـرده بودنـد: ح  کـه فـالن و بهمـان مطـر باطلـی 

میراث بـری بی خویشـاوندی، و زمامـداری بی هدایـت، و حکومـت بی مشـورت و بـدون مـردان 

هدایت!

خ فام ]و خونیـن[ نمـود و طعـم هـر  کـه افـق سـبز ]آسـمان[ را در دیدگانمـان سـر مصیبت هایـی 

آب شیرین وخوشگواری را به آب شور ]و بد طعم[ مبّدل ساخت. 

گهانی و خطا و دور از تدبیر  و این روش های نادرسـت را بر مردم آسـان نسـاخت، مگر بیعتی نا

]یعنی بیعت ابوبکر[؛

بـدان دسـت  پیامبـر  از  میراث بـری  اّدعـای  بـه  اصحـاب سـقیفه  کـه  روایـی  فرمـان  آن  نیـز  و 
بـود.2 ]امیرالمؤمنیـن[  حـق  غصـب  قصدشـان  واقـع  در  ولـی  یافتنـد، 

گذار می کردند، هرآینه با  گر امر خالفت را به آن جانشـین سـفارش شـده ]از سـوی پیامبر[ وا و ا

راهبـری فـردی مصون از لغزش ها، اسـتوار می گشـت؛

کارزارها. کیزه از آالیش ها و درهم کوبندۀ یالن در  همان برادر خاتم پیامبران و پا

گـر حـّق او را انـکار کننـد، رویـداد غدیر و نبردهای بدر و ُاحد، آن تپه های بلند، گواه اویند. ا

که زنی بدکار و در جاهلیت دارای پرچم و نشـان بود! »بنی الزرقاء« همان »بنی مروان« یا »آل  1. »زرقاء« مادر مروان اسـت 
مـروان« هسـتند. »عبـالت« نیـز، فرزنـدان »عبلـه« همسـر عبدالشـمس بـن عبدمنـاف هسـتند کـه فرزنـدان او را »عبـالت« 
کـه شـاعر در  کـه جـز بنـی امّیـۀ معـروف یـا همـان آل ابی سـفیان هسـتند. دور نیسـت  و نیـز »بنـی امّیـۀ اصغـر« می خواننـد 
کبـر، به کار بـرده باشـد. بنگرید به:  ایـن جـا بـه خاطـر قافیـۀ شـعر، »عبـالت« را در بـارۀ مطلـق بنـی امّیـه، چـه اصغـر و چه ا

بحـار األنـوار: 253/49. )ن.(

ــی  ــراث ف ــوى ت ــرة/ بدع ــقیفة جه ــاب الس ــل أصح ــا قی ــت: » و م ــده اس ــه آم گون ــن  ــت ای ــن بی ــر، ای ــز غدی ــاپ مرک 2. در چ
گونــه آمــده اســت: »و  الضــالل نتــات« ولــی در دیــوان دعبــل خزاعــی بــه تصحیــح عبدالصحــاب عمــران الدجیلــی ایــن 
کــه ایــن درســت اســت و ترجمــه بــر ایــن اســاس صــورت  مــا نــال اصحــاب الســقیفة إمــرًة/ بدعــوى تــراث بــل بأمــر تــرات« 

گرفــت. )ن.(
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کـه در فضیلـت او و ایثـارش بـه ُقـوِت ]ضـروری[اش در تنگدسـتی ها  همچنیـن آیاتـی از قـرآن 

نـازل شـده اسـت و تـالوت می شـود.

که به سـبب پیشـتازی اش در آن ها، مناقبی را برای او فراهم آورده  و خصلت های درخشـانی 

کـه در او بدیـع و بـی همانند بود. اسـت 

این قصیده ١٢١ بیت دارد ]که همۀ آن در  أعیان الّشیعه: 4١٨/6 ذکر شده است[.

پی نامۀ شعر

گزیدهایازسخنانبزرگاناهلسّنت

گوید: »این قصیدۀ دعبل: ١. ابوالفرج )األغانی: ٢٩/١٨ ]١٣٢/٢٠ و ١6٢[( 

کـــه  گشـــته اند و منزلـــگاه وحـــی اســـت  کـــه از تـــالوت تهـــی  ایـــن مـــدارس آیـــات ]اال هـــی[ اســـت 
کنان است.1 گیاه و سا عرصه هایش ]ویران و[ خالی از آب و 

که دعبل آن را  از نمونه های نیکوی شعر و از مدیحه های واال در بارۀ اهل بیت؟مهع؟ است 

برای علی بن موسی الّرضا؟ع؟ در خراسان، سرود. خود گوید: ›بر علی بن موسی الّرضا؟ع؟ درآمدم. 

به من فرمود:“یکی از شعرهای تازه ات را برایم بخوان!” برای او خواندم:

کـــه  گشـــته اند و منزلـــگاه وحـــی اســـت  کـــه از تـــالوت تهـــی  ایـــن مـــدارس آیـــات ]اال هـــی[ اســـت 

کنان اســـت. گیـــاه و ســـا عرصه هایـــش ]ویـــران و[ خالـــی از آب و 

تا به این بیت رسیدم:
اگـــر خونـــی از آنـــان ریختـــه شـــود، بـــه ســـوی قاتـــل، دســـتانی دراز کننـــد کـــه از ]قصـــاص و[ 

اســـت. کوتـــاه  و  ناگشـــاده  خون خواهـــی، 

چنـدان گریسـت کـه بیهـوش گشـت و خدمتـکاری کـه کنار سـِر  ایشـان بود، به من اشـاره 

نمـود کـه سـکوت کنـم؛ و من سـکوت کـردم. امام مّدتی درنگ نمود و سـپس مـرا فرمود:“دوباره 

بخـوان!” مـن شـعر را از سـر گرفتـم تـا بـاز بـه همان بیت رسـیدم. بـه او همان حال دسـت داد که 

در بـار نخسـت، دسـت داده بـود. خدمتـکاری کـه کنـار سـِر  ایشـان بـود، بـه مـن اشـاره نمـود کـه 

که قصیده با آن شهرت یافته است. 1. این، بیت سی ام از آن قصیده است 
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فرمود:“دیگربـار  مـن  بـه  کـرده،  قـدری درنـگ  امـام  پـس  کـردم.  و مـن سـکوت  کنـم؛  سـکوت 

بخـوان!” مـن شـعر را از سـر گرفتـم تـا بـه پایان بردم. سـه بار به من فرمود:“نیکو سـرودی!” سـپس 

فرمـان داد تـا ده هـزار درهـم کـه بـه نام خود وی ضرب شـده بود، به من دهند؛ و این پاداشـی بود 

کسـانی که در خانـه اش بودنـد فرمـان داد تـا  کسـی داده نشـده بـود. نیـز بـه  کـه تـا آن هنـگام، بـه 

کـه خدمتـکار، آن را بـه مـن داد. پـس بـه عـراق روی  گرانبهـای بسـیار بـه مـن دهنـد  جامه هـای 

کـردم و هـر درهـم از آن پـاداش را بـه ده درهـم فروختـم؛ و آن را شـیعیان از مـن خریدنـد. بدیـن 
سان، صد هزار درهم برایم فراهم آمد؛ و این نخستین مالی بود که گردآوردم.‹1

یفـه بـن محّمـد حدیـث نمـوده کـه دعبـل بـه وی گفـت کـه از رضـا؟ع؟ 
َ

ابن مهرویـه از ُحذ

جامـه ای هدیـه خواسـته کـه ایشـان آن را پوشـیده باشـد تـا وی در کفنـش قـرار دهـد. پـس امـام 

ردایـی را کـه در بـر داشـت، از تـن درآورد و بـه وی عطـا فرمـود. ایـن خبـر بـه مـردم قـم رسـید؛ پس 

اّمـا وی نپذیرفـت. سـپس در  آنـان بفروشـد؛  بـه  بـه سـی هـزار درهـم  را  او خواسـتند کـه آن  از 

مسـیرش بـر وی درآمدنـد و آن را بـه غصـب از وی سـتاندند و او را گفتنـد: ›اگـر خواهـی آن مـال 

را بگیـری، پـس چنیـن کـن؛ وگرنـه، خـود بهتـر دانـی.‹ دعبـل بـه آنـان گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! 

همانـا مـن آن را بـه میـل خویـش بـه شـما نمی دهـم؛ و مـال غصـب نیـز شـما را سـود نبخشـد. از 

درهـم  هـزار  سـی  کـه  نمودنـد  سـازش  وی  بـا  پـس  ُبـرد.‹  خواهـم  شـکایت  رضـا؟ع؟  نـزد   شـما 

و یک آسـتین از آسـتر  آن ردا را به وی دهند. او نیز به این راضی گشـت. پس یک آسـتر  به وی 

دادند که در کفنش نهاده بود.

ی قصیدۀ: گویند، و که  چنان 
کـه  اسـت  وحـی  منزلـگاه  و  گشـته اند  تهـی  تـالوت  از  کـه  اسـت  ]اال هـی[  آیـات  مـدارس  ایـن 

اسـت. کنان  سـا و  گیـاه  و  آب  از  خالـی  و[  ]ویـران  عرصه هایـش 

گذارند.2 « کفنش  گشت و دستور داد تا آن را در  را بر جامه ای نوشت و در آن ُمحِرم 

1. بنگرید به: معاهد الّتنصیص: ٢٠5/١ ]١٩٩/٢[؛ عیون أخبار الّرضا: ص٢٨٠ ]٢/٢٩6[�

دباء: ١٩6/4 ]١٠٣/١١[؛ معاهد الّتنصیص: ٢٠5/١ ]١٩٩/٢[؛و عصر المأمون: ٣/٢55�
ُ
2. بنگرید به: معجم األ
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نیـز ابوالفـرج )األغانـی: ٣٩/١٨ ]١55/٢٠[( از دعبـل روایـت نمـوده اسـت: »چـون از خلیفـه 

گریختـم، شـبی تنهـا در نیشـابور بـه سـر بـردم و همـان شـب، بر آن شـدم که قصیـده ای در بارۀ 

ی خویـش بسـته  کـه در را بـر رو عبـداهّلل بـن طاهـر بسـازم. در همیـن اندیشـه بـودم _ حـال آن 

کـن؛ خدایـت رحمـت  کـه ایـن صـدا را شـنیدم: ›الّسـالم علیکـم و رحمـة اهّلل! نجـوا  بـودم _ 

کنـد!‹ بـدن مـن از ایـن کالم بـه لـرزه افتـاد و حالتـی بزرگ مرا دسـت داد. سـپس بـه من گفت: 

›بیـم نداشـته بـاش؛ خدایـت بـه سـالمت دارد! مـن مردی از بـرادران تو، از جّنیانـم که در یمن 

کسـی از عراقیـان بـر مـا وارد شـد و ایـن قصیـدۀ تـو را بـرای مـا خوانـد: سـکونت دارم. 
کـه  اسـت  وحـی  منزلـگاه  و  گشـته اند  تهـی  تـالوت  از  کـه  اسـت  ]اال هـی[  آیـات  مـدارس  ایـن 

اسـت. کنان  سـا و  گیـاه  و  آب  از  خالـی  و[  ]ویـران  عرصه هایـش 

پـس مـن خواسـتم تـا آن را از خـودت بشـنوم.‹ قصیـده را برایـش خوانـدم و او گریسـت تـا 

کـه بـر نّیتـت بیفزاید   فروافتـاد. سـپس گفـت: ›خدایـت رحمـت کنـد! آیـا تـو را حدیثـی نگویـم 

کـه نـام  گفـت: ›مّدتـی بـود  گفتـم: ›آری.‹  و تـو را در چنـگ زدن بـه مذهبـت یـاری نمایـد؟‹ 

کـه فرمود:“پدرم،  جعفـر بـن محّمـد؟ع؟ را می شـنیدم. پـس به مدینه روان شـدم و از او شـنیدم 

که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: علی و شـیعیانش رسـتگارانند.”‹  از پدرش، از جّدش روایت نمود 

گرصالح می دانی،  ی گفتـم: ›خدایت رحمت نمایـد! ا سـپس مـرا وداع گفـت تـا بازگردد. به و
گفت: ›من ظبیان بن عامر هستم.‹«1 نامت رابه من بگو.‹ 

گوید:   )]134/1[  ٨6/١ األلباب:  ثمر  و  اآلداب  )زهر  ابواسحاق قیروانی حصری )د.4١٣(   .٢

»دعبل، اهل بیت؟مهع؟ را فراوان مدح می گفت و به آنان بسیار تعّصب می ورزید و در حّقشان 

غلّو می نمود. آن مرثیۀ مشهور که از اشعار نیکوی او به شمار می رود و با این ابیات آغاز می گردد، 

از او است:
کـه  اسـت  وحـی  منزلـگاه  و  گشـته اند  تهـی  تـالوت  از  کـه  اسـت  ]اال هـی[  آیـات  مـدارس  ایـن 

اسـت؛ کنان  سـا و  گیـاه  و  آب  از  خالـی  و[  ]ویـران  عرصه هایـش 

1. بنگرید به: معاهد الّتنصیص: ١/٢٠5�
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منزلگاهـی از آِن خانـدان پیامبـر خـدا در »َخیـف« از سـرزمین »ِمنـٰی« و در خانۀ خدا و در عرفات 

و در جمرات؛

خانه های علی و حسین و جعفر و حمزه و سّجاِد صاحب آثار سجده بر پیشانی.

کرده اند، بپرسـیم: از آشـنایی اش با  کنیـد تـا از خانـه ای که اهلش کوچ  ]یـاران![ اندکـی درنـگ 

نمـاز و روزه، چـه مـّدت گذشـته اسـت ]و چند گاهـی اسـت که با آن بیگانه  اسـت[؟

کنده شان  گروه و جدا از هم به هر سو پرا گروه  که غربِت دوری از وطن در آفاق،  کجایند آنان 

ساخته است؟

 دوران و بیگانـگان را بـه خاطـر دوستی شـان دوسـت مـی دارم و از خانـدان و یـاران مـورد اعتمـادم 

بـه خاطرشـان دوری می جویـم.«

گفتـــه اســـت: »آن گاه،  یـــخ مدینـــة دمشـــق: ٢٣4/5 ]6/٧٧[(  )تار کر  ٣. حافـــظ ابن عســـا

گـــردآوری  ـــه  ـــام خـــود ضـــرب نمـــود، ب ـــه ن گشـــت و دینارهـــا ب چـــون مأمـــون در خالفـــت اســـتوار 

ی  ی آورد و از جملـــۀ آن چـــه در فضیلـــت ایشـــان بـــه و آثـــار در فضیلـــت خانـــدان پیامبـــر رو

رســـید، ایـــن ســـخن دعبـــل بـــود:
کـه  اسـت  وحـی  منزلـگاه  و  گشـته اند  تهـی  تـالوت  از  کـه  اسـت  ]اال هـی[  آیـات  مـدارس  ایـن 

اسـت؛ کنان  سـا و  گیـاه  و  آب  از  خالـی  و[  ]ویـران  عرصه هایـش 

منزلگاهـی از آِن خانـدان پیامبـر خـدا در »َخیـف« از سـرزمین »ِمنـٰی« و در خانۀ خدا و در عرفات 

و در جمرات.

کـه دعبل بـر او وارد  ایـن سـخن همچنـان در سـینۀ مأمـون پیاپـی یـادآوری می شـد تـا آن 

گفـت: ›قصیـدۀ تائّیـۀ خویـش را برایـم بخـوان؛ و تـو را هیـچ بیـم  ی  گشـت.1 پـس مأمـون بـه و

گاهـم  بـه آن آ بـود. مـن، خـود،  گفتـه ای، در امـان خواهـی  کـه در آن  بـرای هـر چـه   نباشـد و 

و آن را برایـم روایـت نموده انـد؛ اّمـا دوسـت مـی دارم تا آن را از دهان خودت بشـنوم.‹ دعبل آن 

قصیـده را بـرای مأمـون خوانـد تا به این ابیات رسـید:

که من از سی سال پیش ]تا امروز[، صبح و شام را پیوسته با حسرت می گذرانم؟ آیا نمی بینی 

1. از ایـن جـا بـه بعـد را می تـوان در ایـن مآخـذ یافت: األغانـی )5٨/١٨ ]١٩5/٢٠[(؛ زهـر اآلداب )٨6/١ ]١٣4/١[(؛ معاهد 
الّتنصیـص )٢٠5/١ ]١٩٨/٢[(؛ و اإلتحاف )ص١65(�
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از  ایشـان  دسـتان  کـه  حالـی  در  می بینـم؛  دیگـران  میـان  شـده  تقسـیم  را  آنـان  ]وحـّق[  ِفـیء 

اسـت. تهـی  حّقشـان 

گردن هاشـان  آل زیـاد،  کـه  حالـی  در  اسـت؛  نـزار[  ]و  نحیـف  جسمشـان  رسـول خدا،  خانـدان 

کلفـت ]و فربـه[ اسـت.

کـه دخـت پیامبـر خـدا در بیابان هـا  دختـران »زیـاد« در پـرده و حجـاب پوشـیده اند؛ در حالـی 

]سـرگردان[ اسـت.

و[  ]قصـاص  از  کـه  کننـد  دراز  دسـتانی  قاتـل،  سـوی  بـه  شـود،  ریختـه  آنـان  از  خونـی  گـر  ا

کوتاه است. گشاده و  خون خواهی، نا

گـر امیـد بـه آن چـه امـروز یـا فـردا روی خواهـد داد، نمی داشـتند ]چـون ظهـور و غلبـۀ حـّق[، از  ا

فـرط حسـرت، نفس هایـم بـه دنبـال آنـان بریـده می شـد ]و بنـد می آمـد[.

ک گشت و اشک تا زیر گلویش روان شد.  آن گاه، مأمون چندان گریست که ریشش نمنا

و دعبل نخستین کس بود که بر  وی درمی آمد و واپسین کس بود که از نزدش بیرون می شد.«

گویـد: »قصیدۀ تائّیۀ دعبل در بارۀ  دباء: ١٩6/4 ]١٠٢/١١-١١٠[( 
ُ
4. یاقـوت َحَمـوی )معجـم األ

بـن  نّیـت علـی  بـه  را  آن  کـه  واالتریـن مدح نامه هـا اسـت  و  نیکوتریـن شـعرها  از  اهل بیـت، 

موسـی الّرضـا؟ع؟ در خراسـان سـرود.«

که دعبل  گفته است: »گویند  که یاد شد، آورده،  سپس یاقوت حدیث جامه و قّصۀ آن را 

آن قصیده را بر جامه ای نوشت و در آن ُمحِرم گشت و وصّیت نمود که آن را در کفنش بگذارند. 

گمان می رود  که  گون است و در برخی از آن ها افزونی هایی است  گونا نسخه های این قصیده 

شماری از شیعیان آن را برساخته و بدان افزوده باشند.1 ما نسخۀ صحیح آن را می آوریم:

کـه  اسـت  وحـی  منزلـگاه  و  گشـته اند  تهـی  تـالوت  از  کـه  اسـت  ]اال هـی[  آیـات  مـدارس  ایـن 

اسـت؛ کنان  سـا و  گیـاه  و  آب  از  خالـی  و[  ]ویـران  عرصه هایـش 

منزلگاهـی از آِن خانـدان پیامبـر خـدا در »َخیـف« از سـرزمین »ِمنـٰی« و در خانۀ خدا و در عرفات 

و در جمرات؛

گناه است و از حق، هیچ بی نیازی نیاوَرد. گمان  که این  1. در پایان پی نامۀ شعر خواهد آمد 
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خانه های علی و حسین و جعفر و حمزه و سّجاِد صاحب آثار سجده بر پیشانی.

کـه آثـار آن بـا گذشـت روزگار و سـال، محـو نشـده؛ بلکـه ]ُسـم[ اسـبان سـیاه پیشـتاز  خانه هایـی 

در نبـرد، آن  را محـو و نابـود سـاخته اسـت.

کرده اند، بپرسـیم: از آشـنایی اش با  کنیـد تـا از خانـه ای که اهلش کوچ  ]یـاران![ اندکـی درنـگ 

نمـاز و روزه، چـه مـّدت گذشـته اسـت ]و چند گاهـی اسـت که با آن بیگانه  اسـت[؟

کنده شان  گروه و جدا از هم به هر سو پرا گروه  که غربِت دوری از وطن در آفاق،  کجایند آنان 

ساخته است؟

آنـان چـون بخواهنـد نسـب خویـش بیان کنند، میـراث داران پیامبرند و آنـان بهترین راهبران 

و بهتریـن حامیانند. 

و مردم در بارۀ آنان جز رشک ورزنده و تکذیب کننده و دشمنی کینه ورز و خواهان انتقام نیستند،

کنند، اشک ها ریزند. کشتگان »بدر« و »خیبر« و »حنین« را یاد  که هرگاه 

کوفــه و قبرهــای دیگــری در مدینــه  کنده انــد؛[ قبرهایــی در   ]قبرهــای خانــدان پیامبــر، پرا

که صلوات ]و درود[ من بر آن ها باد! و برخی در »فخ« 

کیزه است که خدای رحمان در غرفه های بهشت جایش دهد. و قبری در بغداد از آِن َنْفسی پا

کـه بـا هیـچ وصـف دقیقـی عمـق اثـر آن را بـر جانـم وصـف  و اّمـا بالهـا و مصیبت هـای سـختی 

کـرد، نتوانـم 

کـه غـم  کـه خداونـد قیام کننـده ای برانگیـزد   تـا روز قیامـت ادامـه خواهـد یافـت، مگـر هنگامـی 

و اندوه ها را از ]جان های[ ما بزداید،

در  آرامگاهشـان  کـه   ] پرکشـیدند  ]بـه عـرش خـدا  کربـال  در سـرزمین  نهـر  کنـار دو  جان هایـی 

اسـت. فـرات  سـاحل 

کنـده سـاخته اسـت؛ پـس بـرای ایشـان خانه هایـی بـا حجره هایـی پر  حـوادث روزگار آنـان را پرا

رفت و آمد نمی بینی1؛

که در مدینه اند و همیشۀ روزگار بر اثر سختی ها الغر و نزارند؛ گروهی از آنان  مگر 

کرکس هـا  کفتارهـا و عقاب هـا و  کمـی دارنـد، مگـر برخـی دیدارکننـدگان از  کـه دیدارکننـدگان 

]پـس از شـهادت[.

کـه ایـن  1. در متـن، »کمـا تـری لهـم ُعقـرٌة« آمـده، ولـی در بسـیاری مصـادر، از جملـه بحـار األنـوار، »فمـا تـری...« درج شـده 
گرفـت. )ن.(  درسـت تر اسـت و ترجمـه بـر ایـن پایـه صـورت 
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کنده در اطراف زمین. گورهایی پرا آنان را در هر زمان، خفتنی است در 

کـه در میـان سـران  کـه پیش تـر، در حجـاز و میـان مـردم آن، از ایشـان قهرمانانـی بـود  در حالـی 

انتخـاب می شـدند،

آتش هـای  شـعلۀ  پـس  می داشـت؛  کنـار  بـر  روزگار  سـختی های  از  را  مـردم  آنـان  حمایـت  کـه 

فرانمی گرفـت. را  آنـان  برافروختـه 

و چـون بـر لشـکری یـورش می آوردنـد، ]دالوران لشـکر و[ آتش افـروزان جنـگ و مـرگ، ]از بیـم 

آنـان[ در پـِس نیزه هـا پنـاه می گرفتنـد.

گر روزی در مقام تفاخر برآیند، محّمد و جبرئیل و فرقاِن دارای سوره ها را به میان می آورند. و ا

]ای مالمتگـر![ از سـرزنش مـن بـه خاطـر خانـدان پیامبر، دسـت بدار؛ چرا که آنـان تا آن هنگام 

کننـد ]و برای همیشـه[ محبوب ها و کسـان مورد اعتماد من هسـتند. کـه ]بـر زمیـن[ زندگـی 

آنان را برای هدایت و صالح کار خویش برگزیدم؛ چرا که آنان در هر حال، برگزیدۀ برگزیدگان هستند.

بـار خدایـا! مـرا در ایـن بـاورم، ]روشـن بینی و[ بصیـرت بیفـزا و بارخدایـا! محّبـت ایشـان را بـر 

بیفـزای! حسـناتم 

دیـن  ]و  دیه هـا  و  برهانیـد  بنـد  از  را  سـختی  کشـیدگان  کـه  بـاد  جوانتـان  و  پیـر  فـدای  جانـم 

گیریـد! عهـده  بـه  را  مدیونـان[ 

خویشاوندان دورم را به خاطر دوستی تان دوست می دارم و از خانواده و دخترانم دوری می کنم.

از بیم دشمن ناموافق و معاند اهل حّق، ]گاهی[ دوستی شما را پنهان می دارم.

گرفته و ]تنها[ پس از مرگ، آسودگی و امان را امید دارم. ِگرد مرا فرا ِگردا  روزگار با شّرش 

که من از سی سال پیش ]تا امروز[، صبح و شام را پیوسته با حسرت می گذرانم؟ آیا نمی بینی 

از  ایشـان  دسـتان  کـه  حالـی  در  می بینـم؛  دیگـران  میـان  شـده  تقسـیم  را  آنـان  ]وحـّق[  ِفـیء 

اسـت. تهـی  حّقشـان 

گردن هاشـان  آل زیـاد،  کـه  حالـی  در  اسـت؛  نـزار[  ]و  نحیـف  جسمشـان  رسـول خدا،  خانـدان 

کلفـت ]و فربـه[ اسـت.

کـه دخـت پیامبـر خـدا در بیابان هـا  دختـران »زیـاد« در پـرده و حجـاب پوشـیده اند؛ در حالـی 

]سـرگردان[ اسـت.

گر خونی از آنان ریخته شود، به سوی قاتل، دستانی دراز کنند که از ]قصاص و[ خون خواهی،  ا

کوتاه است. گشاده و  نا
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گـر امیـد بـه آن چـه امـروز یـا فـردا روی خواهـد داد، نمی داشـتند ]چـون ظهـور و غلبـۀ حـّق[، از  ا

فـرط حسـرت، نفس هایـم بـه دنبـال آنـان بریـده می شـد ]و بنـد می آمـد[.

کـرد و بـه  کـه بی تردیـد خـروج خواهـد  خـروج و شـوریدن امامـی ]علیـه باطـل[ واقـع خواهـد شـد 

نـام خـدا و همـراه بـا خیـر و برکـت، قیـام خواهـد نمـود؛ 

کارهـا، پـاداش   و میـان مـا، هـر حـّق و باطلـی را جـدا و روشـن خواهـد سـاخت و بـر نیـک و بـد 

کیفر خواهد داد.1 و 

بـا تـالش بسـیار از جـدال با آنـان ]=منکران حّقانیت اهل بیت[ خـودداری خواهم کرد. ]دردها 
کنون ]از آنان[ به من رسـیده، مرا بس اسـت.2 که تا  و[ اشـک هایی 

که آن چه آمدنی است ]چون قیام امام،[ دور نیست. ای دل! خوش باش و تو را مژده باد 

شـدن  طوالنـی  بـا  و  کنـد  نزدیـک  مـن  روزگار  بـه  را  ]ظهـور[  رویـداد  آن  رحمـان  خـدای  گـر  ا

انـدازد، تاخیـر  بـه  را  اجلـم  زندگانـی ام، 

باقـی نخواهـد  بـرای خویـش  و مصیبتـی  بـال  و هیـچ  یافـت  ]از همـۀ دردهایـم[ شـفا خواهـم 

سـاخت. خواهـم  سـیراب  دشـمنان  خـون  از  را  نیـزه ام  و  شمشـیر  و  گذاشـت 

از جایگاهـش  کـردن خورشـید  بـه  جا بـرای جـا  گویـی در تـالش  ناالیـق[  پنـد دادن مـردم  ]بـا 

برسـانم. خـارا  سـنگ های  بـه  را  صدایـم  می خواهـم  و  هسـتم 

بـا  کـه همـراه  معاندانـی  یـا  و  نمی برنـد  دانـش خویـش سـود  از  کـه  دانایانـی هسـتند  یـا  آنـان 

می شـوند. متمایـل  سـو  آن  و  سـو  ایـن  بـه  شـبهه  ها،  و  شـک  و  نفسـانی  هواهـای 

گلوگیـر که میان سـینه  کـه بـا غّصـه ای   نتیجـۀ همـۀ تالش هایـم از ]پنـد دادن[ آنـان ایـن اسـت 

گلویم در حرکت است، بمیرم. و 

تو گویی فراخی سینه ام تنگ شده است، از شّدت َنَفس های بلند و آهی که در بر گرفته است.«

کتـــاب )١٢٣/١(  ی در همیـــن  ــال و ــرح حـ وئـــی _ شـ ــیخ االســـالم ابواســـحاق حّمُ 5. شـ

یـــاد، از دعبـــل خزاعـــی، بـــا ذکـــر ســـند آورده اســـت: »ایـــن قصیـــده را  گذشـــت. _ از احمـــد بـــن ز

1. مصـرع دوم بیـت، »و یجـزی علـی الَنعمـاء و الّنقمـات« اسـت. ترجمـۀ پیشـنهادی مـا چنـدان بـا واژگان ایـن مصـراع، 
کردیـم. )ن.(  همخـوان نیسـت، ولـی بـا توجـه بـه ابیـات پیـش و پـس و نیـز مصـرع نخسـت، بیـت را اینگونـه ترجمـه 

2. در برخـی از منابـع، چـون بحـار االنـوار، پیـش از ایـن بیـت، بیتـی اسـت کـه در آن از منکـران اهـل بیـت یـاد شـده اسـت. 
پـس مرجـع ضمیـر در »جدالهـم« در ایـن بیـت، همـان منکـران در بیـت پیشـین اسـت. )ن.(
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ـــدم: ـــا ؟ضر؟، خوان ـــی الّرض ـــم، عل ـــرای موالی ب
این مدارس آیات ]اال هی[ است که از تالوت تهی گشته اند و منزلگاه وحی است که عرصه هایش 

]ویران و[ خالی از آب و گیاه و ساکنان است.

رضـــا بـــه مـــن فرمـــود: ›آیـــا دو بیـــت بـــه قصیـــده ات نیفزایـــم؟‹ گفتـــم: ›آری؛ ای پســـر رســـول  

خدا!‹ فرمود:
که پیوسـته و به اصرار آه از نهاد برمی آورد!1 و قبری در طوس جای دارد. وه چه مصیبتی 

و تـا روز قیامـت ادامـه خواهـد یافـت، مگـر هنگامـی که خداونـد قیام کننده ای برانگیـزد که غم 
و اندوه هـا را از ]جان هـای[ مـا بزدایـد.2

سپس باقی ماندۀ قصیده را خواندم تا بدین جا رسیدم:
خ خواهـد داد که به نام خـدا و همراه با خیر  خـروج و شـوریدن امامـی ]علیـه باطـل[ بـی تردیـد ر

و برکـت، قیـام خواهد نمود؛ 

رضا سخت گریست و فرمود: ›ای دعبل! جبرئیل به زبان تو سخن گفته است. آیا می دانی 

این امام کیست؟‹ گفتم: ›نه؛ اّما شنیده ام که از شما امامی برمی خیزد که زمین را از عدل و داد 

می آکَند.‹ فرمود: ›امام پس از من، پسرم محّمد است؛ و پس از محّمد، پسرش علی؛ و پس از 

علی، پسرش حسن؛ و پس از حسن، پسرش حّجت قائم. او کسی است که در زمان غیبتش وی 

را انتظار می کشند و در زمان ظهورش، او را فرمان می برند. پس زمین را از عدل و داد لبریز می کند، 

همان سان که از ستم و بیداد سرشار شده است. اّما این که چه زمان ظهور نماید، ]همچون[ 

خبر دادن از رستاخیز است. همانا پدرم، از پدرانش، از رسول خدا؟ص؟ روایت نمود که فرموده 

است:“َمَثل او همچون َمَثل رستاخیز است که بر شما فرانمی رسد، مگر ناگهانی.”‹«

ی نیز خواهد آمد. این حدیث از شبراو

کــه معنــای روشــنی نــدارد؛ ولــی در بیشــتر  گونــه آمــده اســت: »ألّحــت بهــا األحشــاء بالزفــرات«  1. در متــن، مصــرع دوم ایــن 
ــه نظــر می رســد  کــه درســت تر ب ــرات«   نســخه ها، مصــرع دوم ایــن ســان درج شــده اســت: »ألّحــت علــی األحشــاء بالزف

گرفت. )ن.( و ترجمه بر همین اساس صورت 

کـه خـدای رحمـان  کیـزه اسـت  2. امـام؟ع؟ آن دو بیـت را پـس از ایـن سـخن دعبـل افـزود: و قبـری در بغـداد از آِن َنْفسـی پا
در غرفه هـا]ی بهشـت[ جایـش دهـد.
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گفتـه اسـت: »دعبـل  6. ابوسـالم بـن طلحـۀ شـافعی )د.652( )مطالـب الّسـؤول: ص85( 

گفـت: ›چـون قصیـدۀ مـدارس آیات را سـرودم، با آن ابوالحسـن علی بن موسـی الّرضا را نّیت 

پرسـید  حالـم  از  و  فراخوانـد  مـرا  مأمـون  پـس  بـود.  مأمـون  ولی عهـد  خراسـان  در  کـه   نمـودم 

گفتـم:“ای  گفـت:“ای دعبـل! قصیـدۀ مـدارُس آیـاٍت خلـت مـن تـالوٍة را برایـم بخـوان!”  و سـپس 

امیرالمؤمنیـن! مـن آن را نشناسـم.” گفـت:“ای غـالم! ابوالحسـن علی بن موسـی الّرضا؟ع؟ را 

گفـت:“ای ابوالحسـن! از  ی حاضـر شـد. مأمـون بـه ایشـان  کـه و گذشـت  فراخـوان!” چنـدی 

کـه آن را نمی شناسـد!”  گفـت  کـه مـدارُس آیـاٍت خلـت مـن تـالوٍة را بخوانـد و او  دعبـل خواسـتم 

ابوالحسـن بـه مـن فرمـود:“ای دعبـل! آن را برای امیرالمؤمنین بخوان.” مـن خواندن آن را آغاز 

کـردم. مأمـون آن را پسـندید و فرمـان داد تـا پنجـاه هـزار درهـم بـه مـن دهنـد. ابوالحسـن الّرضـا 

گـر صـالح می دانـی، یکـی از  گفتـم:“ای سـرورم! ا نیـز نزدیـک بـه همیـن پـاداش را بـه مـن داد. 

کـه  جامه هایـت را بـه مـن ببخـش تـا کفنـم باشـد.” فرمـود:“آری.” سـپس بـه مـن پیراهنـی داد 

آن را فراوان پوشیده بود؛ و نیز دستمالی ظریف به من بخشید؛ و مرا فرمود:“این را نگهداری 

که مایۀ حفظ تو است.” کن؛ 

یاسـتین ابوالعّبـاس فضـل بـن سـهل، وزیـر مأمـون، به من صلـه داد و بر یک  آن گاه، ذوالّر

ی همراه بودم و او بارانی ای از ابریشم  یابوی زرد خراسانی سوارم نمود. در روزی بارانی، من با و

 و شـنلی کاله دار بـر تـن داشـت. فرمـان داد تـا آن را بـه مـن دهنـد و خود جامه ای تازه خواسـت 

کـه  کـه آن جامـۀ پوشـیده شـده را بـه تـو بخشـیدم، چـرا  گفت:“جـز ایـن نیسـت  و پوشـید و 

بهتریـِن ایـن دو بارانـی اسـت.” بعـد از آن، خواسـتند تـا آن را هشـتاد دینـار از مـن بخرنـد؛ ولی 

دلـم بـه فـروش آن راضـی نشـد.

گرفتنـد  کردهـا راه را بـر مـا  ی نمـودم. در راه،   آن گاه، بـرای بازگشـت بـه سـوی عـراق رو

و امـوال مـا را ربودنـد. آن روز، روزی بارانـی بـود؛ و مـن بـا پیراهنی کهنه و در تنگنایی سـخت، 

در میـان همـۀ آن چـه از دسـت داده بـودم، بـر آن پیراهـن و دسـتمال انـدوه می خـوردم و در 
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ُکـرد بـر من برگذشـت  سـخن سـرورم، رضـا، اندیشـه می نمـودم. در ایـن حـال، یکـی از راهزنـان 

یاسـتین بـه مـن بخشـیده بـود؛ و همـان بارانـی  کـه ذوالّر کـه بـر همـان اسـب زردی سـوار بـود 

گردآینـد؛ و در ایـن حـال، چنیـن  ی  را بـر تـن داشـت. او نزدیـک مـن ایسـتاد تـا یارانـش نـزد و

می خوانـد: »مـدارُس آیـاٍت خلـت مـن تـالوٍة« و می گریسـت. چـون ایـن را دیـدم، در شـگفت شـدم 

گفتم:“سرورم!  کردها، شیعه است. پس در آن پیراهن و دستمال طمع نمودم و  که دزدی از 

ایـن قصیـده از آِن کیسـت؟” گفـت:“وای بـر تـو! چـه کارت بـا آن؟” گفتم:“مرا در این سـببی 

گفت:“این قصیده به نام سـراینده اش، مشـهورتر از آن اسـت  گفت.”  که تو را خواهم  هسـت 

کـه مجهـول بمانـد!” گفتـم:“او کیسـت؟” گفت:“دعبـل بـن علـی خزاعـی، شـاعر آل محّمد 

کـه خدایـش جـزای خیـر دهـد!” بـه او گفتم:“سـرورم! به خدا سـوگند! من دعبل هسـتم و این 

قصیـده از آِن مـن اسـت.”‹ _ تـا پایـان ماجـرا _ «

نیـز ابوسـالم )مطالـب الّسـؤول: ص٨6( پـس از بیـان این ماجرا گفته اسـت: »پس به این 

افتخـار بنگـر کـه چـه بـا شـکوه و چـه ارجمنـد اسـت. برخـی از خواننـدگان این کتـاب که بدین 

ماجـرا آگاه می گردنـد، می خواهنـد ایـن ابیـات معـروف بـه مـدارس آیـات را بداننـد و بـه آگاهـی 

 از آن میل می یابند؛ و اگر من از ذکر آن سـر باز زنم، یا مرا مّتهم می کنند که از آن خبر نداشـته ام 

و یـا می گوینـد کـه نمی دانسـته ام مـردم بـه آگاهـی از ایـن قصیـده میل دارند. پس خـوش دارم تا 

منتهـی  از گمان هـا  برخـی  بـه  کـه  را  کاسـتی  ایـن  نیـز  و  راه دهـم  آرامـش  از جان هـا  برخـی  بـه 

می شود، از خود بزدایم. پس، از آن قصیده، مقداری را که مناسب این مقام است، می آورم:
منزلگاه یاران در عرفات را به یاد آوردم و سرشک دیده را همراه غم و اندوه روان ساختم.

گشـته، دسـتاویز صبـرم را  کنـون از آنـان تهـی و سـرزمینی ناهمـوار  کـه ا ]دیـدن[ آثـار دیـار یـار 

شکسـت و عشـق مـرا بشـورانید. 

کـه عرصه هایش  کـه از تـالوت تهـی گشـته اند و محل فرود وحی اسـت   مـدارس آیاتـی ]اال هـی[ 

کنان اسـت. گیاه و سـا ]ویران و[ خالی از آب و 

 ]یعنـی[ منزلگاهـی از آِن خانـدان پیامبـر خـدا در »َخیـف« از سـرزمین »ِمنـٰی« و در خانـۀ خـدا 

و عرفات و در جمرات؛
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خانه های علی و حسین و جعفر و حمزه و سّجاِد صاحب آثار سجده بر پیشانی.1

گذشـت روزگار و سـال، محـو نشـده؛ بلکـه ]ُسـم[ جـور و سـتم  کـه آثـار آن بـه سـبب  خانه هایـی 

دشـمن، آن  را محـو و نابـود سـاخته اسـت.

 خانـــۀ عبـــداهلل ]بن عّبـــاس[ و بـــرادرش فضـــل، فرزنـــدان ]معنـــوی[ رســـول خدا، صاحـــب دعاهـــا

]ی مستجاب[.

کیزگی ]روح[ و نیکی ها بود. که جای نماز و تقوٰی و روزه و و پا خانه هایی 

کی ها، به آن ها درون می شد. خانه هایی که جبرئیل امین از سوی خداوند، همراه با سالم و پا

خانه هایی که جایگاه وحی اال هی و گنجینۀ دانش او بود و شاهراه هدایت با مسیرهای روشن.

ــر  ــد ]پیامب ــر احم ــون آن، ب ــان در پیرام ــامگاهان و صبحگاه ــی، ش ــی اال ه ــه وح ک ــی  خانه های

ــد. ــرود می آم ــدا[ ف خ

کنده شان ساخته است؟ که غربت و دوری ]از وطن[ در آفاق به هر سو پرا کجایند آنان 

کننــد، بــه عنــوان میــراث داران پیامبــر، شــناخته شــوند   آنــان چــون بخواهنــد خــود را معّرفــی 

و بهترین سروران و حامیان ]اّمت[ند.

ــه  ــان ب ــد. آن ــام می کردن ــیار اطع ــان را بس ــی، مردم ــبت و اجتماع ــر مناس ــی، در ه ــگام قحط هن

فضیلت و برتری و برکت، شرافت داده شده اند.

گر در نماز هامان، با یاد و نام آنان با خدا نجوا نکنیم، خداوند نمازها مان را نمی پذیرد. ا

ــزش  ــرد؛ و از لغ ک ــد  ــروی بای ــان پی ــل و رفتارش ــه از عم ک ــدل  ــاد ع ــتند نم ــوایانی هس ــان پیش  آن

و افتادن به خطاها ایمنند.

بــار پــروردگارا! هدایــت دل و بصیــرت جانــم را افــزون ســاز و بــار پــروردگارا! محّبــت آنــان را بــر 

حســناتم بیفــزای!

کنان گشــته و خانۀ »زیاد« آباد گشته است.  خانه های رســول خدا ]ویران و[ خالی از ســا

کــه آل زیــاد،  ُغــل و زنجیــر افکنــده شــده در حالــی  گردن هاشــان،  بــر  خانــدان رســول خدا، 

اســت. فربــه[  ]و  کلفــت  گردن هاشــان 
خاندان رسول خدا، از گلوهاشان خون می ریزد و آل زیاد ]جشن گرفته و[ حجله ها را آذین بسته اند.

 1. َثعاِلبــی در ثمارالقلــوب)ص233( ]291 شــماره: 439[ دو بیــت از ایــن قصیــده را آورده؛ یکــی »مــدارس آیــات ... « 
گفتــه اســت: »بــه هریــک از ]ایــن دو[ علــی بــن حســین بــن علــی؟ع؟ و علــی بــن عبــداهّلل  و دیگــری ایــن بیــت. ســپس 
کثــرت نمــاز خوانــدن،  گفتــه می شــد؛ زیــرا بــر اعضــای سجودشــان، بــه ســبب  بــن عبــاس، ذوالّثفنات)= پینــه دار( 

پینه هایــی شــبیه پینه هــای ]زانــوی[ شــتر نقــش بســته بــود.
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خاندان رسول خدا، َحَرمشان به اسارت برده می شود و آل زیاد راهشان باز و در امنّیت ]کامل[اند.

آل زیاد در کاخ ها ]آسوده و[ در مصونّیتند و خاندان رسول خدا در بیابان ها]سرگردان[ هستند.

کـه ]همچـون نسـیم رحمـت[  ای خانـدان پیامبـر و ای وارثـان علـم او! سـالم بـر شـما؛ سـالمی 

پیوسـته بـوزد.

دل و جانـم در زمـان حیـات، بـه شـما ایمـان آورده اسـت و مـن بـه امان ]از عـذاب[ پس از مرگ 

امید بسـته ام.« 

ّمه: ص١٣٠ ]ص٢٢٧[( 
ُ
٧. شمس الّدین سبط ابن جوزی حنفی )د.654( )تذکرة خواّص األ

دباء یاد نکرده 
ُ
بیست و نه بیت از این قصیده را آورده که برخی از ابیات آن را حموی در معجم األ

است. در حاشیۀ تذکره نیز این قصیده از آغاز تا مدارس آیات آورده شده است.

روایـت  طریـق   )]١4/١4[  ١56/١ بالوفیـات:  )الوافـی  )د.٧64(  صفـدی  صالح الّدیـن   . ٨
ایـن قصیـده را از عبیـداهّلل1 بـن جخجـخ نحـوی، از محّمـد بـن جعفـر بـن لنـکک ابوالحسـن 
بصـری نحـوی، از ابوحسـین عّبادانـی، از بـرادرش، از دعبـل ذکر نموده اسـت. همین طریق را 

کـرده اسـت. جالل الّدیـن سـیوطی )بغیـة الوعـاة: ص٩4 ]٢١٩/١[( یـاد 

ی روایـت نمـوده  ی شـافعی )د.١١٧٢( )اإلتحـاف بحـّب األشـراف: ص١65( از َهـَرو ٩. شـبراو
که از دعبل شنیده است: »چون قصیدۀ خود با این آغاز:

کــه  گشــته اند و محــل فــرود وحــی اســت  کــه از تــالوت تهــی  ایــن مــدارس آیــات ]اال هــی[ اســت 

کنان اســت. گیــاه و ســا عرصه هایــش ]ویــران و[ خالــی از آب و 

را برای موالیم رضا خواندم و به این ابیات رسیدم:
کــرد و بــه  کــه بی تردیــد خــروج خواهــد  خــروج و شــوریدن امامــی ]علیــه باطــل[ واقــع خواهــد شــد 

نــام خــدا و همــراه بــا خیــر و برکــت، قیــام خواهــد نمــود؛ 

کارهــا، پــاداش   و میــان مــا، هــر حــّق و باطلــی را جــدا و روشــن خواهــد ســاخت و بــر نیــک و بــد 

کیفر خواهد داد. و 

گریسـت و سـپس سـرش را رو بـه مـن بلنـد نمـود و فرمـود: ›ای خزاعـی!  رضـا؟ع؟ سـخت 

کتابتش صحیح باشد.« گوید:»وی ثقه است و  1. یاقوت َحَموی 
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جبرئیـل بـر زبـان تـو، بـه ایـن دو بیـت، سـخن گفتـه اسـت. پـس آیـا می دانـی ایـن امام کیسـت 

کـه از شـما، امامـی قیـام  گفتـم: ›نـه؛ سـرور مـن! تنهـا شـنیده ام  و چـه زمـان قیـام می نمایـد؟‹ 

گذشـت.1 _ « وئـی  می کنـد.‹ _ تـا پایـان آن چـه از حّمُ

ی  ـت َهـَرو
ْ
کتابـش، از ابوَصل ی )اإلتحـاف بحـّب األشـراف: ص١6١( از طبـری در  نیـز شـبراو

نقـل نمـوده اسـت: »دعبـل خزاعـی در مـرو، بـر علـی بـن موسـی الّرضا درآمـد و گفت: ›ای پسـر 

کـه  رسـول خدا! مـن در بـارۀ شـما اهل بیـت قصیـده ای سـروده ام و بـا خویـش پیمـان بسـته ام 

کـه آن را از مـن بشـنوی.‹ علـی  کسـی پیـش از شـما نخوانـم؛ و دوسـت مـی دارم  آن را بـرای 

ی فرمود: ›آن را بخوان!‹ دعبل چنین خواند: الّرضا به و
منزلگاه یاران در عرفات را به یاد آوردم و سرشک دیده را همراه غم و اندوه روان ساختم.

گشــته، دســتاویز صبــرم را  کنــون از آنــان تهــی و ســرزمینی ناهمــوار  کــه ا ]دیــدن[ آثــار دیــار یــار 

شکســت و عشــق مــرا بشــورانید. 

که عرصه هایش  گشته اند و محل فرود وحی است  که از تالوت تهی   مدارس آیاتی ]اال هی[ 

کنان است. گیاه و سا ]ویران و[ خالی از آب و 

 ]یعنــی[ منزلگاهــی از آِن خانــدان پیامبــر خــدا در »َخیــف« از ســرزمین »ِمنــٰی« و در خانــۀ خــدا 

و عرفات و در جمرات؛

خانه های علی و حسین و جعفر و حمزه و سّجاِد صاحب آثار سجده بر پیشانی.

که در خلوت ها همراز رسول خدا بود. خانه های عبداهلل ]بن عّباس[ و برادرش فضل 

کیزگی ]روح[ و نیکی ها بود. که جای نماز و تقوٰی و روزه و و پا خانه هایی 

خانه هایی که جبرئیل امین از سوی خداوند، برای آموزش ]اسراراال هی[ و ]آوردن[ رحمت ها، 

در آن  ها درون می شد.

خانه هایی که جایگاه وحی اال هی و گنجینۀ دانش او بود و شاهراه هدایت با مسیرهای روشن.

کرده اند، بپرسـیم: از آشـنایی اش با  کنیـد تـا از خانـه ای که اهلش کوچ  ]یـاران![ اندکـی درنـگ 

نمـاز و روزه، چـه مـّدت گذشـته اسـت ]و چند گاهـی اسـت که با آن بیگانه  اسـت[؟

1. بنگریـد بـه: صـدوق: عیـون اخبـار الّرضـا: ص٣٧٠ ]٢٩6/٢[؛ همـو: کمال الّدیـن و تمـام النعمـة: ص٣٧٢؛ و طبرسـی: 
إعـالم الـوری بأعـالم الهـدی: ص١٩٢ ]ص٣١٨[�
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کنده شان  گروه و جدا از هم به هر سو پرا گروه  که غربت دوری از وطن در آفاق،  کجایند آنان 

ساخته است؟

گونـه سرنوشـت و[ قضـای اال هـی را بـه خاطـر دوسـتی آنـان، دوسـت مـی دارم و بـه خاطـر  ]هـر 

کناره گیـری می کنـم. کسـان مـورد اعتمـادم  گـر الزم شـود، حّتـی[ از خانـواده و  آنـان ]ا

آنـان چـون بخواهنـد نسـب خویـش بیان کنند، میـراث داران پیامبرند و آنـان بهترین راهبران 

و بهتریـن حامیانند. 

بـه  آنـان  اطعـام می کردنـد.  بسـیار  را  اجتماعـی، مردمـان  و  هنـگام قحطـی، در هـر مناسـبت 

شـده اند. داده  شـرافت  برکـت،  و  برتـری  و  فضیلـت 

لغـزش  از  و  کـرد؛  بایـد  رفتارشـان پیـروی  از عمـل و  کـه  نمـاد عـدل   آنـان پیشـوایانی هسـتند 

و افتادن به خطاها ایمنند.

بـار پـروردگارا! هدایـت دل و بصیـرت جانـم را افـزون سـاز و بـار پـروردگارا! محّبـت آنـان را بـر 

بیفـزای! حسـناتم 

دل و جانـم در زمـان حیـات، بـه شـما ایمـان آورده اسـت و مـن بـه امان ]از عـذاب[ پس از مرگ 

امید بسـته ام.

که من از سی سال پیش ]تا امروز[، صبح و شام را پیوسته با حسرت می گذرانم؟ آیا نمی بینی 

که دستان ایشان از حّقشان  ِفیء ]وحّق[ آنان را تقسیم شده میان دیگران می بینم، در حالی 

تهی است.

گر خونی از آنان ریخته شود، به سوی قاتل، دستانی دراز کنند که از ]قصاص و[ خون خواهی،  ا

کوتاه است. گشاده و  نا

گردن هاشـان  آل زیـاد،  کـه  حالـی  در  اسـت؛  نـزار[  ]و  نحیـف  جسمشـان  رسـول خدا،  خانـدان 

کلفـت ]و فربـه[ اسـت.

کوکـب و سـتاره ای از افـق سـرزند و ]مـؤّذِن[ فریادگـر نیکی هـا بـه نمـاز دعـوت  کـه  تـا هنگامـی 

گریسـت. کنـد، بـر آنـان خواهـم 

ع کند و غروبش فرا رسـد، در شـب و بامـدادان، بر آنان گریه  کـه خورشـید طلو و نیـز تـا هنگامـی 

کرد. خواهم 

کنند. گشته اند و آل زیاد در حجره ها سکونت  کنان  خانه های رسول خدا ]ویران و[ خالی از سا

کاخ ها ]آسوده و[ در مصونّیتند و خاندان رسول خدا در بیابان ها ]سرگردان[ هستند. آل زیاد در 
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گـر امیـد بـه آن چـه امـروز یـا فـردا روی خواهـد داد، نمی داشـتند ]چـون ظهـور و غلبـۀ حـّق[، از  ا

فـرط حسـرت، نفس هایـم بـه دنبـال آنـان بریـده می شـد ]و بنـد می آمـد[.

کـرد و بـه  کـه بی تردیـد خـروج خواهـد  خـروج و شـوریدن امامـی ]علیـه باطـل[ واقـع خواهـد شـد 

نـام خـدا و همـراه بـا خیـر و برکـت، قیـام خواهـد نمـود؛ 

کیفـر  کارهـا، پـاداش و  و میـان مـا، حـّق را از باطـل جـدا و روشـن خواهـد سـاخت و بـر نیـک و بـد 

خواهـد داد.

که آن چه آمدنی است ]چون قیام امام،[ دور نیست. ای دل! خوش باش و تو را مژده باد 

و آن، قصیـده ای اسـت بلنـد کـه صـد و بیسـت بیـت دارد. چـون دعبـل از خوانـدن آن 

فارغ شـد، ابوالحسـن الّرضا برخاسـت و فرمود: ›این جای را ترک مکن!‹ سـپس کیسـه ای که 

در آن صد دینار بود، برای وی فرسـتاد و از او عذر خواسـت. دعبل آن را بازگرداند و گفت: ›به 

خـدا سـوگند! مـن بـرای ایـن نیامـدم؛ بلکـه تنهـا آمـدم تـا بـر وی سـالم دهـم و از نگریسـتن بـه 

چهـرۀ مبارکـش تبـّرک جویـم. مرا نیازی نیسـت؛ پـس اگر صالح می دانـد، از جامه های خویش 

چیـزی بـه مـن عطـا فرمایـد تـا بدان تبـّرک یابم؛ کـه آن برای من دوست داشـتنی تر اسـت.‹ پس 

رضـا ردایـی از ابریشـم بـه وی عطـا نمـود و کیسـۀ دینـار را نیـز بازگردانـد و بـه غـالم فرمـود: ›بـه او 

بگـو: آن را بگیـر و بازمگـردان؛ زیـرا بـه زودی بـه آن بـس نیـاز خواهـی داشـت.‹ سـپس دعبـل 

کیسه و ردا را گرفت. _ تا پایان حکایت دزدان که یاد شد. _ «

گذشـت، عینًا  ی  که از شـبراو ْنجی )نور األبصار: ص١5٣ ]ص٣١٠[( همۀ آن چه را 
َ
١٠. ِشـْبل

آورده است.

سخن بزرگان شیعه
گفتـار  کـه  بسـیاری ]از بـزرگان شـیعه[ اصـل قصیـده و ماجـرای ردا و دزدان را آورده انـد 

کـه در سـخنان  را بـا ذکـر سخنانشـان درازا نمی بخشـیم؛ بلکـه تنهـا آن بخـش را یـاد می کنیـم 

پیشـین نیامـده اسـت.

شـیخ مـا، صـدوق، )عیـون اخبـار الّرضـا: ص٣6٨ ]٢٩4/٢[(؛ و همـو )کمال الّدیـن و تمام النعمه 
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کـه دعبـل در مـرو بـر ابوالحسـن الّرضـا؟ع؟ درآمـد و  ی روایـت نمـوده  ]ص٣٧٣-٣٧6[( از َهـَرو

گفتـه ام و بـا خویـش پیمـان  گفـت: »ای پسـر رسـول خدا! مـن در بـارۀ شـما قصیـده ای  بـه او 

کسـی نخوانـم.« آن  حضـرت؟ع؟ فرمـود: »آن را بخـوان!«  کـه آن را پیـش از شـما بـرای  بسـته ام 

دعبـل قصیـده را خوانـد تـا بـه ایـن بیـت رسـید:
از  ایشـان  کـه دسـتان  در حالـی  دیگـران می بینـم،  میـان  تقسـیم شـده  را  آنـان  ]وحـّق[  ِفـیء 

اسـت. تهـی  حّقشـان 

گفتـی.« و چـون دعبـل بـه  گریسـت و بـه او فرمـود: »ای خزاعـی! راسـت  ابوالحسـن؟ع؟ 

ایـن بیـت رسـید:

گر خونی از آنان ریخته شود، به سوی قاتل، دستانی دراز کنند که از ]قصاص و[ خون خواهی،  ا

کوتاه و ناتوانند.

کـف دسـتش را برگردانـد و فرمـود: »آری؛ بـه خـدا سـوگند!.« و آن گاه  ابوالحسـن؟ع؟ دو 

کـه دعبـل بدیـن جـا رسـید:
در دنیا و روزگار تالش خود، ]همواره[ در بیم و هراس بودم؛ اّما پس از مرگم امید امن و امان دارم.

رضـا فرمـود: »خداونـد در روز بیـم بزرگ تر ]= رسـتاخیز[، تـو را در امان دارد!« و چون بدین 

بیت رسید:
کیزه است که خدای رحمان در غرفه ها]ی بهشت[ جایش دهد. و قبری در بغداد از آِن َنْفسی پا

کمـال یابـد؟«  رضـا فرمـود: »آیـا بـه ایـن قسـمت دو بیـت نیفزایمـت تـا قصیـده ات بـا آن 

گفـت: »آری؛ ای پسـر رسـول خدا!« آن  حضـرت؟ع؟ فرمـود: دعبـل 
که با سوز در درون آتش برمی افروزد، و قبری در طوس جای دارد. وه چه مصیبتی 

و تـا روز قیامـت ادامـه خواهـد یافـت، مگـر هنگامـی که خداونـد قیام کننده ای برانگیـزد که غم 

و اندوه هـا را از ]جان هـای[ مـا بزدایـد.

کیسـت؟« رضـا  کـه در طـوس اسـت، از آِن  گفـت: »ای پسـر رسـول خدا! ایـن قبـر  دعبـل 

کـه طـوس محـّل رفـت و آمـد  گذشـت  فرمـود: »قبـر مـن اسـت؛ و چنـدان روز و شـب نخواهـد 
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یـارت نمایـد، در روز  کـس مـرا در غربتـم بـه طـوس ز کـه هـر  گـردد. هـال  شـیعیان و زائـران مـن 

یـده خواهـد شـد.« سـپس رضـا؟ع؟ برخاسـت و به دعبل  قیامـت، در جایـگاه مـن اسـت و آمرز

فرمـان داد تـا در جـای خویـش باقـی بمانـد.

کنیـزی داشـت  گفتـه اسـت: »دعبـل  کـرده و  سـپس صـدوق ماجـرای ردا و دزدان را یـاد 

ی درآمدنـد و بـه او  گرفـت و طبیبـان بـر و گرامـی بـود. پـس چشـم دردی سـخت  ی  کـه نـزد و

نگریسـتند و گفتنـد: ›چشـم راسـت او نابینـا شـده و مـا را بـرای آن تدبیـری نیسـت؛ اّمـا چشـم 

کـه سـالمت یابـد.‹ دعبـل از  یـم  چپـش را مـداوا می کنیـم و بـا همـۀ تـوان می کوشـیم و امیـد دار

که  کنیز  بسـیار بی تابی نمود. سـپس به یاد آورد  این پیشـامد سـخت اندوهگین شـد و بر آن 

کشـید و بـا پـاره ای از آن، از آغـاز  کنیـز  تّکـه ای از آن ردا را بـا خـود دارد. پـس آن را بـر دو چشـم 

کنیـز بـه برکـت ابوالحسـن الّرضـا؟ع؟  شـب، چشـمان او را بسـت. صبحگاهـان چشـمان آن 
گشت.«1 سالم تر از قبل 

که چون دعبل قصیده اش را بر  رضا؟ع؟  گشـته  در مشـکاة األنوار2؛ و مؤّجج األحزان3 روایت 

خوانـد و بـا این سـخنش از حّجت _ عّجـل اهلل فرجه _ یاد نمود:
گـر امیـد بـه آن چـه امـروز یـا فـردا روی خواهـد داد، نمی داشـتند ]چـون ظهـور و غلبـۀ حـّق[، از  ا

فـرط حسـرت، نفس هایـم بـه دنبـال آنـان بریـده می شـد ]و بنـد می آمـد[.

کـه بـه نـام خـدا و همـراه بـا خیـر و برکـت،  خ خواهـد داد  ظهـور امامـی قیام کننـده، بی تردیـد ر

کـرد. قیـام خواهـد 

رضا؟ع؟ دستش را بر سر خویش نهاد و فروتنانه ایستاد و برای فرج او دعا نمود.

کبه ]٣65/٧[ و جز او این ماجرا را از المشکاة نقل نموده اند. نویسندۀ الّدمعة الّسا

مــۀ 
ّ

ــزرگان شــیعه، چندیــن شــرح اســت، از جملــه: شــرح عال ــه قلــم ب ــه را ب قصیــدۀ تائّی

ه: ص٢٧5 ]١١٢/٣[( آورده اند. 1. این را طبرسی )إعالم الوری بأعالم الهدی: ص١٩١ ]ص٣١6[(؛ و ِاْربلی )َکْشُف الُغّمَ

2. تألیف شیخ محّمد بن عبدالجّبار بحرانی.

3. تألیف شیخ عبدالّرضا بن محّمد اوالی بحرانی.
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کمال الّدیــن محّمــد بــن  مــۀ حّجــت، 
ّ

حّجــت، ســّید نعمــت اهّلل جزایــری )د.١١١٢(؛ شــرح عال

مه حاج میرزا علی علیاری تبریزی )د.١٣٢٧(�
ّ

محّمد َفَسوی شیرازی؛ و شرح عال

نکته

ــی  ــا تغّزل ــد، نیســت؛ بلکــه آن ب کرده ان ــر  ــه ذک ک ــک از آن چــه  آغــاز ایــن قصیــده هیــچ ی

کــه بیــت نخســتش چنیــن اســت: ]= اشــعار عاشــقانه[ آغــاز می شــود 
کـه  صـدا در صـدا افکندنـد و بـا نفس هـای سـوزان بـه زاری پرداختنـد، مویه کنندگانـی بی زبـان 

گفت. سـخن نتواننـد 

ابن فّتـال )روضـة الواعظیـن: ص١٩4 ]٢٢٧/١[(؛ و ابن شهرآشـوب )مناقـب آل ابی طالب: ٢/٣٩4 

بـرای  آیـات  مـدارس  از  را  ایـن قصیـده  کـه دعبـل  اسـت  »روایـت شـده  گفته انـد:   )]٣66/4[

ی گفتند: ›چـرا قصیده  کـه ایـن بیـت سـرآغاز قصیده نیسـت. بـه و امـام؟ع؟ خوانـد، حـال آن 

را بـا مـدارس آیـات آغـاز نمودی؟‹ گفت: ›از امام؟ع؟ شـرم کردم که تشـبیب )= ابیات تغّزل( 

را برایش بخوانم؛ پس بخش مناقب را برخواندم.‹«

سرآغاز قصیده این بیت است:
کـه  صـدا در صـدا افکندنـد و بـا نفس هـای سـوزان بـه زاری پرداختنـد، مویه کنندگانـی بی زبـان 

گفت. سـخن نتواننـد 

ه ]١١٢/٣-١١٧[(؛ قاضی  همۀ این قصیده را که صد و بیست بیت دارد، ِاْربلی )َکْشُف الُغّمَ

]٢44/4٩[(؛   ٧5/١٢ األنـوار:  )بحـار  مجلسـی  مـه 
ّ

عال ]5٢٠/٢-5٢4[(؛  ص45١  المؤمنیـن:  )مجالـس 

ص١6١[  األشـراف:  بحـّب  ]اإلتحـاف  ی  شـبراو و  آورده انـد  نخسـت(  روضـۀ  الجّنـه:  یـاض  )ر زوزنـی   و 

کـه گفتیـم، بـر این شـمار ابیات تصریـح نموده اند. پس  ْنجی ]نوراالبصـار: ص٣١٠[ چنـان 
َ
و ِشـْبل

کـه پیش تـر آوردیـم: »نسـخه های ایـن  گنـاه اسـت ایـن سـخن حمـوی  گمان هـای  از برخـی 

گمـان مـی رود شـماری  کـه  گـون اسـت و در برخـی از آن هـا، افزونی هایـی اسـت  گونا قصیـده 

یـم.« خـود  از شـیعیان آن را برسـاخته و بـدان افـزوده باشـند. مـا نسـخۀ صحیـح آن را می آور
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دبـاء آورده و تنها آن را 
ُ
ی )معجـم البلـدان ]٣١6/١[( قصیـده را بـه گونـه ای جـز آن چـه در معجـم األ و

دباء: ٢٨/٢ ]١٠٣/١١[. مسـعودی )ُمروج 
ُ
کـرده اسـت. بنگرید به: معجـم األ صحیـح پنداشـته، ذکـر 

کـه یاقـوت در معجـم البلـدان آورده،  ی، بخشـی از آن چـه را  هـب: ٢٣٩/٢ ]٣٢٧/٣[( و جـز و
ّ

الذ

)مطالـب  ابن طلحـه  ]ص٢٢٧[(؛  ّمـه 
ُ
األ خـواّص  )تذکـرة  حنفـی  ابن جـوزی  سـبط  کرده انـد.  ذکـر 

ْنجی در نـور األبصـار افزونی هایـی 
َ
ی در اإلتحـاف بحـّب األشـراف؛ و ِشـْبل السـؤول ]ص٨6[(؛ شـبراو

کـه همۀ  کـه در آن چـه حمـوی صحیـح پنداشـته، یافـت نگـردد؛ و ممکـن نیسـت  را آورده انـد 

کنیـم. ایـن بـزرگان را بـه ثبـت سـخنی سـاختگی مّتهـم 

که  که حموی در روزگاری  یج فرادسـت می آید، ممکن اسـت  که دانش به تدر از آن جا 

که ذکر نموده دسـت نیافته باشـد. سـپس چون  دباء را می نگاشـته، به بیش از آن چه 
ُ
معجم األ

در دانش هـا گشاده دسـت گشـته، بخـش دیگـری از آن قصیـده نیـز برایـش معلوم شـده و آن را 

که در بیشـینۀ  دباء نوشـته، آورده اسـت. از همین رو اسـت 
ُ

که پس از معجم األ در معجم البلدان 

دبـاء ارجـاع می دهـد. بنگریـد بـه: معجـم البلـدان: 45/٢ و 
ُ
دهـای معجـم البلـدان، بـه معجـم األ

ّ
مجل

ی بـه  ١١٧ و ١٣5 و ١٨6؛ ١١٧/٣ و ١٨4؛ ٢٢٨/4 و 4٠٠؛ ١٨٧/5 و ٢٨٩؛ ١٧٧/6؛ و ... . اّمـا بدگمانـی و

کـه هنـگام تدویـن شـرح حال دعبـل، آنان را به جعـل مّتهم نماید. ما  شـیعیان، او را واداشـته 

کمیـن ایشـان اسـت و  کـه خداونـد در  ی را برنمی رسـیم؛ چـرا  گمـان ورزی، حسـاب و در ایـن 

همو خوب دیدبان و حسابگری است.

شاعر

ی چنیـن اسـت: ابوعلی/ابوجعفـر دعبـل بـن علـّی بـن َرزیـن1 بـن عثمـان  نـام و نسـب و

بـن عبدالّرحمـان بـن عبـداهّلل بـن بدیـل بـن ورقـاء بـن عمرو بـن ربیعة بـن عبدالعّزی بـن ربیعة 

بـن جـزی بـن عامـر بـن مـازن بـن َعـدّی بـن عمـرو بـن ربیعـۀ خزاعی.

1. در األغانـی )٢٩/٨ ]١٣١/٢٠[( چنیـن آمـده اسـت: ابن سـلیمان بـن تمیـم بـن نهشـل بـن خـداش بـن خالـد بـن عبـد بـن 
دعبـل بـن انـس بـن خزیمـة بـن سـالمان بـن اسـلم بـن اقصـی بـن حارثـة بـن عمـرو بـن عامـر بـن مزیقیا.
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یـخ  تار ]ص١6١[(؛  )ص١١6  نجاشـی  الفهرسـت  برگرفته ایـم:  آثـار  ایـن  از  را  نسـب  و  نـام  ایـن 

یـخ مدینـة دمشـق  تار تألیـف طوسـی )ص٢٣٩ ]ص٣٧6[(؛  بغـدادی )٣٨٢/٨(؛ األمالـی  بغـداد خطیـب 

گویـد: »بیشـینه بـر همیننـد.« _ ؛  ی  دبـاء حمـوی )١٠٠/١١(_ و
ُ
کر )٢٢٧/5 ]٨6/6[(؛ معجـم األ  ابن عسـا

و اإلصابۀ ابن حجر )١4١/١(�

خاندان َرزین
ایـن خانـدان، خانـوادۀ دانـش و فضیلت و ادب بوده اسـت؛ هر چند ابن رشـیق )العمده: 

٢٩٠/٢ ]٣٠٧/٢[( آن را بـه شـعر مختـص نمـوده اسـت. از ایـن خانـدان، محّدثـان و شـاعران 

برخاسـته اند و سـروری و شـرافت در ایشـان به چشـم می خورد. همۀ این فضل و فضیلت به 

کـه در روز  ک نهـاد بـرای جـّد بـزرگ آنـان، بدیـل بـن ورقـاء، بـوده اسـت  برکـت دعـای پیامبـر پا

گفـت: »ای  ی را در برابـر رسـول خدا؟ص؟ ایسـتانید و  فتـح مّکـه، عّبـاس بـن عبدالمّطلـب و

کـه در آن، جماعتـی را بزرگـی بخشـیدی. پـس چگونـه باشـد  رسـول خدا! امـروز روزی اسـت 

کـه نگاهبـان قبیلـۀ خویـش اسـت؟« پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »ای  حـال دایـی ات بدیـل بـن ورقـاء 

کنـار زد و پوشـۀ نیمـۀ پاییـن صورتـش  بدیـل! ابروانـت را نشـان ده!« بدیـل روبنـد را از ابروانـش 

ی دیـد؛ فرمـود: »ای بدیـل! سـّن تـو چقـدر  را برداشـت. رسـول خدا؟ص؟ سـیاهی ای در چهـرۀ و

اسـت؟« گفت: »٩٧ سـال دارم؛ ای رسـول خدا!« پیامبر؟ص؟ تبّسـم نمود و فرمود: »خداوند به 
زیبایی و سیه چردگی ات بیفزاید و تو و خاندانت را بهره مند نماید.«1

بنیادگـذار شـرافت واالی ایـن خانـدان، قهرمـان بـزرگ، عبداهّلل بن بدیل بن ورقاء اسـت 

کـه خـود و دو بـرادرش، عبدالّرحمـان و محّمد، سـفیران رسـول خدا؟ص؟ به یمـن بودند، چنان 

که در الّرجال شـیخ آمده اسـت. نیز ایشـان و برادرشـان عثمان از سـواران جنگجوی موالی ما 

کـه در صّفیـن شـهید شـدند2 و پنجمیـن برادرشـان،نافع بـن بدیـل، در  امیرالمؤمنیـن بودنـد 

1. بنگرید به: األمالی شیخ: ص٢٣٩ ]ص٣٧6[؛ و اإلصابه: ١4١/١�

2. بنگریـد بـه: وقعـة صفیـن ابن ُمزاِحـم: ص١٢6 ]ص٢45[؛ الخصال صدوق؛ شـرح نهج البالغـه تألیف ابن ابی الحدید: 
4٨6/١ ]١٩6/5[؛ و اإلصابه: ٣٧١/٣�
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ی چنین سروده است: که ابن رواحه در سوگ و گشت  روزگار پیامبر؟ص؟ شهید 
که جویندۀ ثواب جهاد است،  کناد! همچون رحمت بر کسی  خداوند نافع بن بدیل را رحمت 
گوید.1 کنند، او ]تنها[ سخن استوار  که مردم پرگویی  همراه با شکیبایی و راستگویی. آن گاه 

در شــرافت ایــن خانــدان همیــن بس که پنج شــهید در آن بوده انــد که از عنایت خداوند 

 بهــره داشــته و بــا پســرعموی رســول خدا؟ص؟ همــراه بوده انــد. عبــداهّلل از پیشــگامان شــجاعت 

و رزم آوران برجســته و بــه برتریــن مرتبه هــای ایمــان آراســته بــوده و زهــری او را از زیرکان پنج گانۀ 

کــه در اإلصابــه )٢٨١/٢( آمــده اســت. در نبــرد صّفیــن، امیرالمؤمنیــن بــه  عــرب شــمرده؛ چنــان 

کــه همراهــش بودنــد، بــر  ی بــا بخــش راســت ســپاه  ی فرمــود: »بــر ایــن ســپاه حملــه بیــاور!« و و

ــه آورد؛ و آن روز دو شمشــیر و دو زره داشــت. پــس پیشــاپیش دیگــران شمشــیر  ایشــان حمل

مــی زد و می گفــت:
]راهی[ جز شکیبایی و توّکل و ]به دست گرفتن[ سپر و نیزه و شمشیری صیقلی، باقی نمانده است.

گروه هـا، همچـون یـورش شـتران ]تشـنه[ بـه  اّولیـن  آن گاه رفتـن ]بـه سـوی دشـمن[ میـان 

آبشـخور. برکه هـای  سـوی 

ــا وی پیمــان بســته  ــا َدِم مــرگ ب ــه و کســانی کــه ت ــه معاوی ــا ب ســپس پیوســته یــورش آوْرد ت

بــن بدیــل مقاومــت ورزنــد  تــا در برابــر عبــداهّلل  آنــان فرمــان داد  بــه   بودنــد، رســید. معاویــه 

مۀ فهــری را کــه در جنــاح چــپ بــود، پیغــام فرســتاد کــه بــا همــۀ همراهانــش 
َ
و حبیــب بــن َمســل

بــر عبــداهّلل یــورش آوَرد. ســپاهیان بــا یکدیگــر درآویختنــد و آتــش نبــرد میــان دو طــرف، جنــاح 

راســت عراقیــان وجنــاح چــپ شــامیان، ســخت شــعله ور شــد. عبــداهّلل بــن بدیــل پیشــاپیش 

دیگــران، بــا شمشــیر بــر آن ســپاه مــی زد تــا معاویــه را از محــّل اســتقرار خویــش برکْنــد؛ و چنیــن 

ــرادرش عثمــان نبــود کــه کشــته  بانــگ مــی زد: »انتقــام خــون عثمــان!« و مــراد وی کســی جــز ب

شــده بــود. معاویــه و یارانــش پنداشــتند کــه مــراد وی، عثمــان بــن َعّفــان اســت. معاویــه از جــای 

خــود بســیار عقــب نشســت و بــار دوم و ســوم بــه حبیــب بــن مســلمه پیغــام فرســتاد و از او یــاری 

1. بنگرید به: اإلصابه: 54٣/٣�
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خواســت و فریادخواهــی نمــود. حبیــب بــا جنــاح چــپ معاویــه، بــه جنــاح راســت عــراق 

ــا ابن بدیــل تنهــا حــدود صــد تــن از  ســخت یــورش آورد و آن را از هــم شــکافت، چنــدان کــه ب

قاریــان باقــی ماندنــد کــه بــه یکدیگــر تکیــه دادنــد و از هــم حمایــت نمودنــد. ابن بدیــل در دل 

ــه ســویش  ــه نمــود و در صــدد یافتــن جــای او برآمــد و ب آن ســپاه فرورفــت و عــزم کشــتن معاوی

رفــت تــا بــه او رســید. عبــداهّلل بــن عامــر نیــز در کنــار معاویــه ایســتاده بــود. معاویــه بــر مــردم بانــگ 

زد: »وای بــر شــما! اگــر از بــه کار بســتن ســالح ناتوانیــد، بــا ســنگ بــر وی حمله آورید!« ســپاهیان 

عبــداهّلل را ســنگباران نمودنــد تــا وی را زخمــی کردنــد و او فروافتــاد. آن گاه، بــا شمشیرهایشــان 

به جانب وی روی کرده، او را کشتند.

کنـار او ایسـتادند. عبـداهّلل بـن عامـر عمامـۀ  یـه و عبـداهّلل بـن عامـر پیـش آمدنـد تـا  معاو

بـرادری  ی  و بـا  پیـش  از  او  و  خواسـت؛  رحمـت  برایـش  و  افکنـد  ی  و صـورت  بـر  را   خویـش 

یـه گفـت: »چهـره اش را بـاز کن!« عبداهّلل گفت: »نه؛ به خدا سـوگند!  و دوسـتی داشـت. معاو

گفـت:  یـه  گـردد.« معاو کـه او مثلـه  گذاشـت  کـه جـان در تـن مـن اسـت، نخواهـم  تـا آن گاه 

ی او را  ی را به تو بخشـیدیم.« ابن عامـر رو کـه مـا او را مثلـه نمی کنیـم و و کـن؛  »چهـره اش را بـاز 

یـه گفـت: »بـه پـروردگار کعبـه سـوگند که این، بـزرِگ آن جماعت بـود. بارخدایا!  گشـود و معاو

کـه  ی جـز همـان  گـردان! بـه خـدا سـوگند! َمَثـل و کنـدی پیـروز  مـرا بـر اشـتر نخعـی و اشـعث 

گوید، نیست: شاعر1 
گر جنگ در برابـرش دامن به کمر  گزیـد. و ا گـر جنـگ، مـرد جنـگ را بگـزد، او نیـز آن را خواهـد  ا

کمـر خواهد زد. زنـد، او نیـز دامن به 

کـرد تـا ]از آن  کـه مـرگ بـه یـک وجبـی او رسـد، بـاز از شـرف و اعتبـارش دفـاع خواهـد  و آن گاه 

کاسـته نشـود و[ پـس نـرود.

کنـد و بر  کـه تیـر مـرگ بـه او اصابت  کـه از شـرف و اعتبـارش دفـاع نمایـد تـا آن  چـون شـیر شـرزه 

ک افتد.« خا

کـه در دیـوان وی )ص١٢١ ]ص4٩[( آمـده اسـت. بیـت سـوم در آن  1. ایـن شـعر از حاتـم طائـی و جـزء قصیـده ای اسـت 
روایـت نشـده اسـت.
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گـر بتواننـد، بـا مـن می جنگنـد، چه رسـد  یـه گفـت: »حّتـی زنـان خزاعـه نیـز ا سـپس معاو
به مردانشـان!«1

که عبداهّلل بن بدیل واپسین نفس ها را می کشید، اسود بن َطْهمان خزاعی بر  در حالی 

کشته شدن تو برای من بس دشوار است. هال  گفت: »به خدا سوگند!  ی برگذشت و به او  و

گر در آن لحظه نزد تو بودم، یاری ات می نمودم و از تو حمایت می کردم؛  که به خدا سوگند! ا

چندان  شویم،  گالویز  هم  با  تا  داشتم  دوست  می دیدم،  کشت،  را  تو  که  را  کس  آن  گر  ا و 

گفت: »ای  ی فرود آمد و  که یا من او را بکشم و یا او مرا به تو ملحق سازد.« آن گاه، بر سر و

کسانی  کند. همانا همسایه ات از آزار تو در امان بود؛ و هرآینه از  عبداهّلل! خدایت رحمت 

گفت: »تو  کن.« عبداهّلل  کنند. خدایت رحمت آوَرد؛ مرا وصّیتی  که خدا را بسیار یاد  بودی 

را به تقوای خداوند وصّیت می کنم و نیز سفارش می نمایم که برای امیرالمؤمنین خیرخواهی 

ی نبرد نمایی تا یا حق غلبه یابد و یا به خداوند بپیوندی. به امیرالمؤمنین  کنی و همراه و

که هر  از من سالم برسان و به ایشان بگو: ›بر آوردگاه بتاز تا آن را پشت سر خویش قرار دهی؛ 

که درگذشت  کس آوردگاه را پشت سر خود قرار دهد، پیروز است.‹« سپس دیری نکشید 

که در زمان  کند  ی فرمود: »خدایش رحمت  کرد. و گاه  و اسود به سوی علی؟ع؟ آمد و او را آ
کرد.«2 زندگی اش، همراه ما با دشمنمان جنگید و در هنگام مرگش، برای ما خیرخواهی 

ایـن سـخن ابن عـدی بـن حاتـم _ رضـوان اهلل علیـه _ در روز صّفیـن، از بزرگـی عبـداهّلل بـن 

می کنـد: حکایـت  علـی؟ع؟  حضـرت  اصحـاب  میـان  در  بدیـل 
کارزار،  آیا پس از عّمار و هاشم ]ِمْرقال[ و ابن بدیل، شهسوار 

کـه کسـی خوابـی بینـد. ]چگونـه بمانیـم[ در حالـی  امیـد مانـدن داریـم؟ ]ایـن[ ماننـد آن اسـت 

گزیدیـم؟ کـه دیـروز ]از حسـرت پرکشـیدن یـاران[ انگشـت بـه دنـدان 

کتاب صّفین ابن ُمزاِحم: ص١٢6 ]ص٢46[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: ١/4٨6 ]١٩6/5[� 1. بنگرید به: 

کتـاب صّفیـن ابن ُمزاِحـم: چـاپ ایـران: ص٢4٣؛ چـاپ مصـر: ص5٢ ]ص456[؛ شـرح نهـج البالغـه  2. بنگریـد بـه: 
�]٩٢/٨[  ٢٩٩/٢ ابن ابی الحدیـد:  تألیـف 
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نیز سخن سلیمان بن صرد خزاعی در روز صّفین:
که از شّدت تاری، ستاره ای را پنهان نمی سازد. که چه روز تار و سختی هستی! روزی  وه 

گشته اید! ]بدانید:[ ما از »َحْوَشب ذو ُظلیم« نهراسیم، که متزلزل  ای ]قوم و[ قبیله ای 

کار آزموده داریم، یعنی »ابن بدیل« همچون شیر خشمگین. چون میان خود، قهرمانی 

کنـون[ علـی؟ع؟ نـزد مـا ]بـس[ محبـوب گشـته اسـت. مادرانمـان را فدایش سـازیم و  ]هـم ا
کـردن[ پـدر هـم فرونگذاریم. از ]فدا

و هم سخن شّنی در این ابیات:
گر شامیان، هاشم ]ِمْرقال[ و عّمار را از پای در آوردند و بر دل ما داغی ماندگار نهادند، ا

]و  خشک سـالی  کـه  بـاران  ]چـون[  ُخزاعـی  و  لشـکر  شهسـواران  »ُبدیـل«  فرزنـد  دو  ]نیـز[  و 

عـوض ... [ ]در  می سـاختیم،  دور  خـود  از  او  بـا  را  سـختی ها[ 

و اّمـا پـدر دعبـل، علـی بـن َرزیـن، از شـاعران روزگار خـود بـود که مرزبانـی )معجم الّشـعراء: 

ی را آورده اسـت. جـّدش َرزیـن، هم پیونـد با عبداهّلل بن خلف  ٢٨٣/١ ]ص١٣6[( شـرح حـال و

خزاعـی ابوطلحـة الّطلحـات بـود؛ چنـان که ابن ُقَتیبه در الّشـعر و الّشـعراء از او یاد نموده اسـت.

)العمـده  ابن رشـیق  کـه  گونـه  آن  بـود؛  شـاعران  از  نیـز  َرزیـن،  بـن  عبـداهّلل  ی،  و عمـوی 

اسـت. کـرده  یـاد  او  از   )]٣٠٧/٢[

یـاد  ی  و از  کـه  عبـداهّلل  _ همـان  عبـداهّلل  بـن  ابوشـیص  محّمـد  ابوجعفـر  پسـرعمویش 

کـه صولـی دیوانـش را در ١5٠ برگـه سـامان داد و شـرح  گشـت. _ شـاعری دارای دیـوان بـوده 

 ١٠٨/١5( األغانـی  ]ص5٧١[(؛  )ص٣46  الشـعراء  و  الشـعر  )٨٣/٣(؛  التبییـن  و  البیـان  در  ی  و حـال 

]4٣٢/١6[(؛ فوات الوفیات )٢5/٢ ]4٠٢/٣[(؛ و جز آن ها آمده است.

ی را آورده و قصیده های  ابن معتز )طبقات الّشعراء: ص٢6-٣٣ ]ص٧٢-٨6[( شرح حال و

ی و پدرش را جا به جا آورده و او را عبداهّلل بن محّمد  کرده است؛ اّما نام و بلندی را از او یاد 

که محّمد بن عبداهّلل صحیح است. عبداهّلل بن ابی شیِص یاد شده  خوانده است؛ حال آن 

نیز شاعر بوده و دیوانی در حدود ٧٠ برگه داشته است. ابوالفرج )األغانی: ١٠٨/١5 ]4٣٢/١6[( از 

)517(
366/2

)518(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 556

که همواره نزد محّمد بن طالب بود  گفته است: »او شاعری بود با شعر نیکو  ی یاد نموده و  و

گرفت و آن اشعار از سوی او به مردم رسید.« ابن معتز  گردآورندۀ شعر پدرش، آن را از او فرا و 

ی را آورده است. )طبقات الّشعراء: ص١٧٣ ]ص٣64[( شرح حال و

ابوالحسن علی، برادر دعبل
کــه در الفهرســت  ــوان شــعری در حــدود 5٠٠ برگــه داشــته؛ چنــان  ــوده و دی ــز شــاعر ب او نی

ی در ســال ١٩٨ همــراه بــرادرش دعبــل بــه ســوی ابوالحســن  ابن ندیــم ]ص١٨٣[ آمــده اســت. و

گرامــی اش بهــره بردنــد. الّرضــا _ ســام اهلل علیــه _ ســفر نمــود و هــر دو مّدتــی دراز از محضــر 

همین ابوالحسن علی گوید: »من و دعبل در سال ١٩٨ به جانب سرورم، ابوالحسن علی 

بن موسی الّرضا، روان شدیم و تا پایان سال ٢٠٠ نزد وی ماندیم و سپس به سوی قم حرکت 

که سرورم، ابوالحسن الّرضا، پیراهن ابریشم سبزرنگ و انگشتری  کردیم؛ و این پس از آن بود 

عقیقش را به برادرم دعبل بخشید و درهم های ضرب شده به نام خویش را به او عطا فرمود و 

گشت.‹ نیز به وی  که همانا در آن بهره مند خواهی  گفت: ›ای دعبل! به قم روان شو  به وی 

که من در آن، هزار شب هزار رکعت نماز خوانده و هزار  کن؛  فرمود: ›این پیراهن را نگاهداری 

ختم قرآن نموده ام.‹« )الفهرست نجاشی: ص١٩٧ ]ص٢٧6[؛ االمالی شیخ: ص٢٢٩ ]ص٣5٩[(

ی در سـال ١٧٢ زاده شـد و در سـال ٢٨٣ درگذشـت. او از خود، ابوالقاسـم اسـماعیل  و

کـه از پـدرش ابوالحسـن فـراوان روایت  بـن علـی، مشـهور بـه دعبلـی )د.٢5٧( را بـر جـای نهـاد 

کن بود و سرپرسـتی امور حسـبه1 را در آن منطقه بر عهده داشـت. کتاب  نموده و در واسـط سـا

یـخ األئمـه و کتـاب النـکاح از آثار او اسـت. تار

َرزین، برادر دعبل

کـه در  ی، نیـز از شـاعران ایـن خانـدان بـوده و دعبـل در بـارۀ او ابیاتـی دارد  ایـن بـرادر و

کر )١٣٩/5 ]٨١/6[( آمـده اسـت. یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا تار

گفت. 1. در بارۀ حسبه، در جلد چهارم، ضمن شرح حال ابن حجاج بغدادی، سخن خواهیم 
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گویـد: »ابراهیـم بـن عّبـاس و دعبـل و َرزیـن، پسـران علـی، پیـاده بـه سـوی باغـی  ازدی 

یـارت ابوالحسـن الرضـا؟ع؟ _ در حرکت  کـه در عیـون اخبـار الّرضـا ]١5٣/٢[ آمـده: بـه ز _ یـا چنـان 

بودنـد،  خارکشـی  مشـغول  کـه  شـهر  پیرامـون  آبادی هـای  مـردم  از  گروهـی  بـا  پـس  بودنـد. 

گفـت: برخوردنـد. چیـزی بـه آنـان دادنـد و بـر االغشـان سـوار شـدند. ابراهیـم 
گشته است. ک[1  که خار بود، اینک سفال ]آفریده از خا بار این چهارپایان 

که از فرط ضعف و ناتوانی. آنان ]سست و[ مستند، نه از نوشیدن می 

گفت: ی ادامه ده!‹ َرزین  گفت: ›آن را با همین آهنگ و حرف َرو سپس به َرزین 
گـر در ایـن حـال، بـه سـوی عیـش و نـوش می رویـد، وضـع همه تـان یکسـان اسـت و بـر ایـن  ا

نمی مانیـد. حـال 

ی  گفتنــد: ›ای ابوعلــی! آن را بــا همیــن آهنــگ و حــرف َرو آن گاه، آن دو بــه دعبــل 

گفت: کن!(‹ او  دنبال 
گذشته، بیایید و آدم های خوش مشرب باشید. گذشته ها  که  حال 

کـه من ]بـرای فراهم کردن تـوش و نوش  کنـون شـتابان بـه سـوی عیـش و نـوش رویـم  و هـم ا

عیـش، حّتـی[ کفش هایـم را خواهـم فروخـت.« )بدائع البدائـه: ٢١٠/٢(

در بارۀ دعبل

که از او  کنیه اش را ابوعلی دانسته اند، مگر ابن ایوب  که همگان  ی دعبل2 بوده  نام و

که نام  کنیۀ دعبل، ابوجعفر بوده است3. در األغانی، از ابن ایوب نقل شده  که  کرده اند  نقل 

یخ بغداد خطیب بغدادی )٣٨٣/٨( آمده است: »احمد بن قاسم اّدعا  ی محّمد بوده و در تار و

دانسته  عبدالّرحمان  را  او  نام  اسماعیل،  برادرش،  پسر  است.  بوده  حسن  او  نام  که   کرده 

1. در متـن، »الخـزف« آمـده اسـت و ترجمـه بـر همین اسـاس صورت گرفت؛ امـا گمان می رود تحریفی رخ داده باشـد، زیرا 
گویا بی تناسـب باشـد. )ن.(  واژۀ »خزف« در این جا 

کهـن.  کـه بـه هشـت سـال رسـیده باشـد؛ و چیـز  کـه بچـه اش بـا وی همـراه باشـد؛ شـتری  2. دعبـل یعنـی: شـتر مـاده ای 
بـه: األغانـی ]١٣4/٢٠ و ١٣5[� بنگریـد 

3. بنگرید به: األغانی؛ معاهد الّتنصیص ]١٩٠/٢[؛ و نهایة األرب ]٩١/٣[�
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ی را محّمد ثبت نموده اند. از اسماعیل نقل شده که دایۀ او لقبش را دعبل  و جز آن دو، نام و

ی ذعبل بوده که ذال به دال تبدیل شده است.« یگوش بود. البّته مراد و نهاد، زیرا شوخ و باز

کـه در بسـیاری از فرهنگ نامه ها آمـده؛ و برخی  ی از کوفـه بـود؛ چنـان  گوینـد کـه اصـل و

گریـز از  نیـز او را از قرقیسـیا دانسـته اند. بیشـینۀ سـکونتش در بغـداد بـود و از آن جـا، بـه سـبب 

سـرزمین های  در  و  بازگشـت  آن  بـه  سـپس  و  شـد  بیـرون  بـود،  نمـوده  هجـوش  کـه  معتصـم 

گـون بـه سـیاحت پرداخـت. بـه بصـره و دمشـق درآمـد و در روزگار مّطلـب بـن عبـداهّلل بـن  گونا

کـه  ماِلـک مصـری، بـه مصـر رفـت. او دعبـل را بـه فرمانـداری اسـوان برگماشـت؛ اّمـا آن گاه 

ی را هجـو نمـوده، از ایـن سـمت برکنـارش سـاخت و نامـۀ برکنـاری اش را بـه  شـنید دعبـل و

غـالم خـود سـپرد و گفـت: »در انتظـار بـاش تـا دعبـل روز جمعـه بـر منبـر فـراز رود. چون بـر منبر 

ی برسـان و از خطبه خوانـی بـازش دار و از منبـر پایینـش کـش و خود بر جای  شـد، نامـه را بـه و

ی بـاال رو!« پـس چـون دعبـل بـر منبـر فـراز شـد و بـرای خطبـه خوانـدن سـینه صـاف نمـود،  و

گـذار تـا چـون فـرود آیـم، آن را بخوانـم.«  گفـت: »مـرا وا ی داد. دعبـل بـه او  غـالم آن نامـه را بـه و

کـه تـو را از خطبـه خوانـدن بـازدارم تـا نامـه را  گفـت: »نـه؛ ]مّطلـب بـن عبـداهّلل[ مـرا فرمـان داده 

کشـید  ی را بـه نشـانۀ برکنـاری، از منبـر پاییـن   بخوانـی.« دعبـل آن نامـه را خوانـد. غـالم، و

گشت. )األغانی: 4٨/١٨ ]٢٠/١٧6[( و دعبل از آن جا به مغرب، نزد بنی اغلب رهسپار 

نیز با برادرش، َرزین، به حجاز سفر نمود و با برادر دیگرش، علی، به ری و خراسان سفر 

یست  گوید: »دعبل بیرون آمده، سالیانی پنهانی می ز کرد. ابوالفرج ]األغانی: ٣6/١٨؛ ١4٩/٢٠[ 

بازمی گشـت. خـوارج  بسـیار  ثـروت  و  ُپـر  بـا دسـتی  را می گشـت و سـپس  گـرد جهـان  گردا  و 

ی به خوردن و آشامیدن  ی برخورد نموده، اّما آزارش نمی کردند؛ بلکه با و و راهزنان عرب با و

ک و آشـامیدنی خویش را در میان  و نیکی می پرداختند و او نیز چون ایشـان را می دید، خورا

می نهـاد و آنـان را بـدان دعـوت می نمـود و دو غالمـش، ثقیـف و شـعف، را فرامی خواند که هر 

دو آوازه خوان بودند؛ پس آن دو را برمی نشاند و آواز می خواندند. نیز آن راهزنان را می نوشانید 

ی را می شـناختند   و بـا ایشـان بـه آشـامیدن می نشسـت و برایشـان شـعر می خوانـد. آنـان هـم و
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ی  کـه فـراوان سـفر می نمـود؛ و پیاپـی بـا او پیونـد داشـتند و بـه و و بـا او الفـت داشـتند، چـرا 

گفتـه اسـت: نیکـی می نمودنـد. دعبـل، در یکـی از سـفرهای خویـش، در بـارۀ خـود 
کـه ]حّتـی[ آذرخـش بـدان جا نرسـد و خیـال نیز به خود، رنج رسـیدن  در جایگاهـی قـرار گرفتـم 

بـه آن را ندهد.

نـزد  و  برمی گذشـت  قـم  از  ی  »و گویـد:  ]ص٢65[(  ص١٢5  الّشـعراء:  )طبقـات  ابن معتـز 

شیعیانش سکونت می نمود و آنان در هر سال، برایش 5٠٠٠ درهم معین نموده بودند.«

ی از چهار جنبه بررسی می شود: شرح حال و

یدنش بر والیت اهل بیت عصمت _ صلوات اهلل علیهم _ � ١. حرص ورز

ی. یخ؛ و تألیف های و ٢. نبوغش در شعر و ادب و تار

ی حدیـث روایت نموده اند؛ و کسـانی که  کـه از و یانـی  ٣. روایـت حدیـث کردنـش؛ و راو

کرده اسـت. او از آن هـا روایت 

 4. رفتــارش بــا خلفــا؛ و نکته هــای نمکیــن و ماجراهــای نغــز و شــگفت؛ و ســپس والدت

و وفاتش.

اّما جنبۀ نخست

ایـن جنبـه آشـکار اسـت و نیازمنـد برهـان نیسـت. چه تـوان گمان کرد در بـارۀ مردی که 

کسـی  که چوبۀ دار خود را بر دوش می کشـم و  ی شـنیده اند: »من پنجاه سـال اسـت  از خود و

گفتنـد: »چـرا  ّیـات  کشـد.« بـه وزیـر، محّمـد بـن عبدالملـک ز را نمی یابـم تـا مـرا بـر آن بـه دار 

کـه دعبـل،  گفـت: »سـی سـال اسـت  پاسـخ قصیـدۀ دعبـل را در هجـو خویـش نمی دهـی؟« 

کـه او را بـر دار کشـد،  بی پروایانـه، چوبـۀ دارش را بـر دوش می کشـد و در جسـت و جـوی کسـی 

آن را می گرداَند.« )طبقات الّشعراء ابن معتز: ص١٢5 ]ص265[(

ک پیامبر، به نبرد و درگیری  ی در راه دفاع از خاندان پا که و همۀ این ها نتیجۀ آن بود 

بد  دشمنانشان  از  و  می نمود  آشکار  را  ایشان  دوستی  و  می پرداخت  یارویی  رو و  مبارزه  و 
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می گفت. پس هیچ سکونت گاهی او را در بر نمی گرفت و هیچ پناه گاهی او را پناه نمی داد 

هراِس  سبب  به  همواره  و  نمی افکند؛  سایه  سرش  بر  سرسبزی  و  آباد  جاِی  هیچ  سقف  و 

ک، در میان بیابان ها سرگردان بود. با این همه،  بسیار از خلفای زمان و دشمنان عترت پا

ینت بخش انجمن ها، شادی بخش  قصیده هایش رواج یافت و سواران آن را بر زبان راندند و ز

تا  گشت  دشمنی ها  و  کینه ها  برانگیزندۀ  و  دشمنان،  خشم  مایۀ  ]اهل بیت[،  دوستاران 

ی به همین سبب شهید شد. که و جایی 

کــه در شــماری از شــرح حال نامه ها، دعبــل را بــه ســبب فرورفتنــش در  ]در پاســِخ[ ایــن 

هجــو ســرزنش نموده انــد، ]بایــد گفــت:[ این گونه هجو و دشــنام بدزبانانه در بارۀ کســانی بوده 

ک و غصب کننــدگان منصب هــای ایشــان می دانســته؛  ی ایشــان را دشــمنان عتــرت پــا  کــه و

گونــه هجــو، بــه خداونــد تقــّرب می جســته اســت؛ و در حقیقــت، ایــن از امــوری  و بــا ایــن 

کــه انســان را بــه خــدای ســبحان نزدیــک می نمایــد؛ و والیــت خلــوص نمی یابــد، مگــر  اســت 

کــه خداونــد و  بــا بیــزاری جســتن از هــر چــه بــا آن مخالــف و ناســازگار باشــد؛ همــان ســان 

ــا  ــت. _ اّم ــاده اس ــب ننه ــی، دو قل کس ــدا درون  ــتند. _ و خ ــزاری جس ــرکان بی ــولش از مش رس

کــه بــا دشــمنان ایــن خانــدان  کســانی بوده انــد  بیشــینۀ نویســندگان شــرح حال نامه ها، از 

یدنــی  ناآمرز گناهــی  دعبــل  از  را  چیــزی  چنیــن  و  داشــته اند  هم رأیــی  و  ســازگاری  ک،  پــا

کــه عــادت ایشــان در بــارۀ بســیاری از بــزرگان شــیعه چنیــن اســت. پنداشــته اند؛ چنــان 

اّما نبوغ وی در ادب

کــه بــر زبان هــا افتــاده و در  کــدام دلیــل بــر ایــن مطلــب، روشــن تر از شــعر رایــج او اســت 

الفــاظ و ماّده هــای لغــت، از آن شــاهد  کــردن معانــی  بــرای ثابــت  گشــته و  کتاب هــا درج 

گردهمایی هــای شــیعی، آن را بــه بانــگ بلنــد  می آورنــد و در هنگامه هــای شــب و روز، در 

می خواننــد؟ ایــن همــان شــعر »ســهل ممتنــع« اســت کــه شــنونده در بــار نخســت می پنــدارد کــه 

می توانــد هماننــد آن را بیــاورد، اّمــا چــون در آن فــرورود و در میــان امــواج آن پاییــن و بــاال شــود، 
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کوتــه گام  کوتاه دســت و  کــه از آوردن شــعری نزدیــک بــه آن، چــه رســد بــه هماننــِد آن،  درمی یابــد 

و اندک توان است.

پایـان  دعبـل  بـا  ›شـعر  شـنیدم:  پـدرم  »از  می گفـت:  یـه  مهرو بـن  قاسـم  بـن  محّمـد 

گفـت: »نـزد مـن، دعبـل بـن علـی از مسـلم بـن ولیـد شـاعرتر اسـت.« بـه  پذیرفـت.‹« بحتـری 

او گفتنـد: »چگونـه چنیـن باشـد؟« گفـت: »زیـرا سـخن دعبـل بیـش از سـخن مسـلم در کالم 

یـد.«  عـرب راه دارد؛ سـبکش بـه سـبک عـرب شـبیه تر اسـت.« و او بـه دعبـل تعّصـب می ورز

و ١4٩[(  ١٣5/٢٠[ و ٣٧  )األغانـی: ١٨/١٨ 

ف را در حضور بودم. مأمون به او 
َ
از عمرو بن َمْسَعده نقل شده است: »نزد مأمون، ابوُدل

گفت: ›ای قاسم! از خزاعی ها چه شعری را روایت می کنی؟‹ گفت: ›کدام یک از خزاعی ها، 

ای امیرالمؤمنین؟‹ گفت: ›چه کس را در میان ایشان شاعر می دانی؟‹ گفت: ›از خودشان: 

طاهر هم پیمانانشان:  از  اّما  و  ابی َرزین؛  بن  داوود  و  ابی شیص  ابن   و  دعبل  و   ابوشیص 

که از شعرش پرسیده  کس شایستۀ آن است  گفت: ›از این میان، چه  و پسرش عبداهّلل.‹ 

ی نزد تو است، بیاور.‹« شود، مگر دعبل؟ آن چه از و

کـه می گفـت: ›حـدود شـصت سـال، هیـچ  گویـد: »از دعبـل بـن علـی شـنیدم  جاحـظ 

کـه آفتـاب برآیـد و مـن در آن شـعری نگویـم.‹« )األغانـی: ١٨/44 ]٢٠/١65[( روزی نبـود 

چون دعبل این شعرش را برای ابونواس خواند:
گمانـم[  کـرد؟ ]بـه  کجـا می تـوان آن را جسـت و جـو  کـدام راه رفتـه؟ نـه!  کجاسـت جوانـی؟ بـه 

گـم گشـته، بلکـه از میـان رفتـه اسـت.
گریه افتاد. که سپیدی مو، بر سرش بخندید و او به  ای سلمٰی! در عجب مباش از مردی 

ابونـواس گفـت: »دهـان خویـش و گوش هـای مـا را بـه نیکـی انباشـتی.« محّمـد بـن یزید 

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! دعبـل از فصاحـت برخـوردار بـود.«1 در این میان، سـخنان فراوان در 

کردن از آن را در صدد نیستیم. که یاد  ی و ستایش آن هست  پیرامون ادب و

کر ]٧6/6[� کان ]٢66/٢[؛ تاریخ مدینة دمشق ابن عسا
ّ
1. بنگرید به: وفیات األعیان ابن َخِل
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یای او آب برگرفت. خود  دعبل ادب را از صریع الغوانی مسلم بن ولید1 آموخت و از در

که  گوید: »من همواره شعر می گفتم و آن را بر مسلم عرضه می نمودم و او از من می خواست 

که چنین سرودم: آن را پنهان بدارم؛ تا آن 
گمانـم[  کـرد؟ ]بـه  کجـا می تـوان آن را جسـت و جـو  کـدام راه رفتـه؟ نـه!  کجاسـت جوانـی؟ بـه 

گـم گشـته، بلکـه از میـان رفتـه اسـت.

کنـون بـرو و شـعرت را هـر گونـه و بـرای هـر  چـون ایـن قصیـده را برایـش خوانـدم، گفـت: ›ا

کـه خواهـی، آشـکار نما.‹« کـس 

اعتـراف  اسـتادی اش  بـه  و  گرایـش  ولیـد  بـن  بـه مسـلم  گویـد: »دعبـل همـواره  ابو َتّمـام 

یـد، او را از خـود رانـد. پـس  کـه بخـل می ورز ی درآمـد و مسـلم  گـرگان بـر و کـه در  داشـت تـا آن 

گزیـد و برایـش چنیـن نوشـت: دعبـل از او دوری 

ای ابوَمخَلـد! مـا، در دوسـتی و مـوّدت هم پیمـان بودیـم. خواسـته ها و دل هـای هـردوی  مـا 

کامـاًل بـا هـم بـود.

کـه دردمنـد  کـه تـو مـرا پـاس می داشـتی. و بـرای آن  در غیابـت تـو را پـاس می داشـتم، چنـان 

نشـوی، خـود، درد می کشـیدم.

پـس از برگزیـدن ]و تکیـه بـر[ تـو، اینـک خـود را در معـرض اّتهـام قرار داده ام و بـه همین خاطر، 

از همـۀ آفریدگان در هراسـم.

کـه پایه هایـش فرو ریخـت و رشـتۀ وصلمـان را بـی ارزش  کـردی تـا بـدان جـا   بـه عشـقمان جفـا 

گسست. که  ]و سست[ نمودی تا آن 

فرو کشـیدی از آن صیانـت می شـد،  کـه مّدت هـا در دژ سـینه ها و دل هامـان  را   گنـج موّدتـی 

]و بیرون افکندی[.

مرا سـرزنش مکن! مرا به ترمیم دوسـتی مان امیدی نیسـت. ]جامۀ[ دوسـتی را چنان دریدی 

کـه جای وصلـه ای در آن نمی یابم.

کـه در فنـون سـخن دسـت داشـت و از شـیوه ای نیکـو بهره منـد بـود و اسـتاد فـن بـه شـمار می رفـت.  1. وی شـاعری بـود 
گفته انـد کـه وی نخسـتین کسـی بـود کـه شـعر معـروف بـه بدیـع را سـرود و آن را گسـترد؛ و ابو َتّمـام و جـز او در این نوع شـعر 

گـرگان درگذشـت. از وی پیـروی نمودنـد. بـه سـال ٢٠٨ در 
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کـه تـو دسـت راسـتم بـودی؛ خـوره در آن افتـاد و ناچار جدایـش سـاختم و دل ]و جانم[ را  گیـرم 
بـه شـکیبایی بـر آن وادار نمـودم و آن نیـز دلیـری نمـود ]و پذیرفت[.«1

یـه و دیگـران از  ی شـاعر و محّمـد بـن قاسـم بـن مهرو در ادب، محّمـد بـن یزیـد و حمـَدو

ی روایـت نموده انـد. و

نشانه های نبوغ دعبل

کـه از تألیف هـای  از آثـار او اسـت: الواحـدة فـی مناقـب العـرب و مثالبهـا؛ و طبقـات الّشـعراء 

گرانسـنگ او اسـت و در ادب و شرح حال نویسـی، بـدان اسـتناد می کننـد. مرزبانـی )معجـم 

یخ بغداد: ٣4٢/٢؛  الّشعراء: ص٢٢٧ و ٢4٠ و ٢45 و ٢6٧ و ٣6١ و 4٣4 و 4٧٨(؛ خطیب بغدادی )تار

١66/٢(؛  األعیـان:  )وفیـات  ـکان 
ّ
ابن خل 4٧(؛  و   46/٧ دمشـق:  مدینـة  یـخ  )تار کر  ابن عسـا  ١4٣/4(؛ 

 و یاِفعـی )مـرآة الجنـان: ١٢٣/٢( بسـیار از ایـن کتـاب نقـل نموده انـد. نیـز ابن حجـر )اإلصابـه: 6٩/١ 

و ١٣٢ و ١٧٢ و ٣٧٠ و 4١١ و 5٢5 و 5٢٧؛ ٩٩/٢ و ١٠٣ و ١٠٨؛ ٩١/٣ و ١١٩ و ١٢٣ و ٢٧٠ و 565؛ ٧4/4 و 

کـرده اسـت. کتـاب فـراوان نقـل  565( و جـز آن، از ایـن 

بـه گمـان مـن، ایـن اثـر مفّصـل بـوده و بـه ترتیـب سـرزمین ها تنظیـم شـده اسـت، همانند 

کتـاب یتیمـة الّدهـر از َثعاِلبـی؛ و شـامل ایـن بخش هـا بـوده اسـت:

ص6٧(؛  المختلـف:  و  )المؤتلـف  آمـدی  عنـوان،  ایـن  بـا  بصـره.  شـاعران  حـال  _ شـرح 

و ابن حجر )اإلصابه: ٢٧٠/٣( به نقل از آن پرداخته اند.

_ شـرح حـال شـاعران حجـاز. بـا ایـن عنـوان، ابن حجـر )اإلصابـه: ٧4/4 و ١6٣( بـه نقـل از 

کرده اسـت.« گوید: »دعبل در طبقات الّشـعراء فی اهل الحجاز چنین یاد  آن پرداخته اسـت. او 

_ شـرح حـال شـاعران بغـداد. بـا عنـوان کتـاب شـعراء بغـداد، آمـدی )المؤتلـف و المختلـف: 

ص6٧( بـه نقـل از آن پرداختـه اسـت.

1. ایـن مصـراع چنیـن نیـز روایـت شـده اسـت:» ... و جانـم را بـه فقدانـش بردبـار نمـودم.« بنگریـد بـه: األغانـی: 4٧/١٨ 
�]١٧٣/٢٠[
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کر  یخ مدینة دمشـق ابن عسـا نیـز دعبـل دیـوان شـعر گردآمـده ای داشـته؛ چنان که در تار
گویـد: »صولـی ایـن دیـوان را در حـدود ٣٠٠ برگـه  آمـده اسـت. ابن ندیـم ]الفهرسـت: ص١٨٣[ 
فراهـم سـاخت.« نیـز ابن ندیـم )الفهرسـت: ص٢١٠ ]ص١64[( از تألیف هـای ابوالفضـل احمد بن 

کـرده اسـت. کتـاب اختیـار شـعر دعبـل را یـاد  ابی طاهـر، 

فضیلت هـای  و  یمـن  افتخـارات  یادکـرد  در  قصیـده اش  ی،  و نبـوغ  نشـانه های  از 
کـه َتُنوخـی )نشـوار  کسـان ایـن سـرزمین در حـدود 6٠٠ بیـت اسـت _ چنـان  حکمرانـان و دیگـر 

المحاضره: ص١٧6 ]١4٠/٢[( آورده _ و سرآغاز آن چنین است:

ای بانو! به خود آی و از سرزنش دست بدار! پس از گذشت چهل سال، دیگر مالمت بس است.

کـه نـزار را مـدح می کنـد  کمیـت پرداختـه  ی در ایـن قصیـده، بـه پاسـخ گویی قصیـدۀ   و

و ٣٠٠ بیت دارد و چنین آغاز می شود:
کی هسـت؟1 ای مدینه! تو را از سـوی ما تحّیت و سـالم باد! و آیا سـخن سـالم دهندگان را با

کـه بیـت نخسـت  بـی سـروده بـود 
ْ
َکل کمیـت در پاسـخ بـه قصیـدۀ اعـور  ایـن قصیـده را 

قصیـدۀ اعـور  چنیـن اسـت:
کمیت با[ سیاهان و سرخان ]و مردم پست، در زندان آمیزش داشت[.2 ]همسر 

کمیـت نهـی  ی را از بدگویـی در بـارۀ  کـه و سـپس دعبـل پیامبـر؟ص؟ را در خـواب دیـد 

کـه بـه رّد کمیـت پرداخـت، نـزد مـردم مقامـی بـزرگ داشـت؛ و یکـی از  فرمـود. دعبـل تـا زمانـی 

کمیـت بـود.3 ابوسـعد مخزومـی در  سـبب های فروآمـدن مقامـش، همیـن پاسـخ رّد بـه شـعر 

قصیـده ای بـه رّد دعبـل پرداخـت و در پـی ایـن کارزار و کشـمکش، نـزار بر  یمـن؛ و یمن بر نزار 

گـروه بـه افتخـارات خویـش تمّسـک جسـت و مـردم چنـد دسـته شـدند  یدنـد و هـر   فخـر ورز

و تعّصب در صحرا و شـهر برانگیخته شـد. قدرت یافتِن مروان بن محّمد جعدی و تعّصب 

گذشت. )ن.( کمیت  1. توضیح دربارۀ این بیت در بخش اشعار 

کـه مفهـوم روشـنی نـدارد و بـا توجـه بـه سـیاق، بیـت این گونـه  2. در متـن و نیـز در مصـدر، تنهـا »أسـودینا وأحمرینـا« آمـده 
ترجمـه شـده اسـت. )ن.(

3. بنگرید به: األغانی: ٢٩/١٨ و ٣١ ]١٣١/٢٠ و ١٣5[�
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یـان اهـل یمـن، پیامـد همیـن ماجـرا بـود. مـردم  یدنـش بـه سـود قـوم خـود یعنـی نـزار و بـه ز ورز

ی آوردنـد و انتقـال حکومـت از بنی امّیـه  گردانـده، بـه دعـوت عّباسـیان رو ی  یمـن نیـز از او رو

گرفـت. از آن پـس، معـن بـن زائـده بـه سـبب تعّصبـش بـه قـوم خـود از  بـه بنی هاشـم شـتاب 

کـه پیشـتر میـان یمـن و ربیعـه بسـته  کشـت و پیمانـی را  یـان، مـردم یمـن را  ربیعـه و دیگـر نزار

هب )١٩٧/٢ ]٢5٧/٣[( آمده است.
ّ

گسست. تا پایان این ماجرا در ُمروج الذ شده بود، 

دعبل و روایت حدیث

رضـا؟امهع؟  و  کاظـم  اصحـاب  از  را  او  ]ص١5١[(  ص١٣٩  العلمـاء:  )معالـم  ابن شهرآشـوب 

کـه او موسـی  دانسـته و نجاشـی )الفهرسـت: ص١٩٨ ]ص٢٧٧[( از پسـِر بـرادرش حکایـت نمـوده 

بـن جعفـر را دیـده و بـا ابوالحسـن الّرضـا مالقـات داشـته و امـام محّمـد بـن علـی جـواد؟ع؟ را 

کرده است. ی دیدار  درک نموده و با و

کـه  کلینـی )اصـول الکافـی ]4٩6/١[( روایـت نموده انـد  ِحْمَیـری در الّدالئـل؛ و ثقـة االسـالم 

ی سـپاس خـدای تعالـی را بـه  دعبـل بـر رضـا؟ع؟ درآمـد و ایشـان بـه او هدیـه ای عطـا فرمـود و و

ی بـر جـواد درآمد   جـای نیـاورد. امـام فرمـود: »چـرا خـدای تعالـی را سـپاس نگفتـی؟« سـپس و

گفت: »الحمد هّلل.« امام؟ع؟ فرمود: »ادب پذیرفتی.« ی  و ایشان به او هدیه ای داد و و

گروهی روایت نموده؛ از جمله: دعبل از 

کتاب هـای شـیعه و سـّنی، هماننـد األمالـی  ١. حافـظ شـعبة بـن حّجـاج )د.١6٠(1. در 

کر )٢٢٨/5 ]6٩/6[( بـه همیـن طریـق از  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا تار شـیخ )ص٢4٠ ]ص٣٧٧[(؛ و 

ی حدیـث روایـت شـده اسـت. و

کر: 5/٢٢٨( یخ مدینة دمشق ابن عسا ٢. حافظ سفیان ثوری )د.١6١(� )تار

کر: 5/٢٢٨( یخ مدینة دمشق ابن عسا ٣. پیشوای ماِلکیان، ماِلک بن انس )د.١٧٩(� )تار

کر: 5/٢٢٨( یخ مدینة دمشق ابن عسا 4. ابوسعید سالم بن نوح بصری )د. پس از ٢٠٠(� )تار

که هنوز به بلوغ نرسیده بوده، از وی و ثوری روایت نموده است. 1. دعبل در حالی 
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کر: 5/٢٢٨( یخ مدینة دمشق ابن عسا 5. ابوعبداهّلل محّمد بن عمرو واقدی )د.٢٠٧(� )تار

یخ الخلفاء: ص٢٠4 ]ص٢٨4[( 6. خلیفه مأمون عّباسی )د.٢١٨(� )تار

٧. ابوالفضـل عبـداهّلل بـن سـعد زهـری بغـدادی )د.٢6٠(. دعبـل، حدیـث روزۀ غدیـر 

ی، از َضْمـره، از ابن َشـْوذب، از َمَطـر، از  کتـاب: 4٠١/١( از و کـه پیشـتر از آن یـاد شـد )همیـن  را 
از ابوهریـره روایـت نمـوده اسـت.1 ابن َحْوَشـب، 

٨ . محّمد بن سالمه. شیخ الّطائفه )األمالی: ص٢٣٧ ]ص٣٧٢[( از دعبل، با طریق او، از 

امیرالمؤمنین؟ع؟ ، خطبۀ ایشان، مشهور به شقشقّیه، را که چنین آغاز می شود، روایت نموده 

است: »به خدا سوگند! پسِر ابوُقحاَفه خالفت را چونان جامه ای بر تن کرد؛ حال آن که نیک 

 می داند که پایگاه من نسبت به آن، همچون محور است به آسیاب. سیل از من فرومی ریزد

 و پرنده را یارای پریدن تا من نیست. اّما میان خود و خالفت پرده افکندم و از آن روی گرداندم.«

٩. سعید بن سفیان اسلمی مدنی. )األمالی شیخ: ص٢٣٧(

١٠. محّمد بن اسماعیل _ این نام میان چند تن مشترک است. _ )األمالی شیخ: ص٢٣٧(

از ابن عّبـاس  از ابن جبیـر،  از َجـَزری،  از میسـره،  ی،  از و ١١. مجاشـع بـن عمـر. دعبـل 

کـه  کـه در بـارۀ ایـن سـخن خداونـد؟زع؟ از او پرسـیدند: »خداونـد کسـانی از ایشـان را  روایـت نمـوده 

کرده اند، آمرزش و مزدی بزرگ وعده داده اسـت.« ]فتح/29[ _ تا  کارهای نیک و شایسـته  ایمان آورده اند و 

پایـان حدیـث _. )األمالـی شـیخ: ص٢4٠ ]ص٣٧٨[(

١٢. موسـی بـن سـهل راسـبی. ابن حجـر )تهذیـب الّتهذیـب: ٣4٨/١٠ ]٣١٠/١٠[( او را شـیِخ 

روایـت دعبـل دانسـته؛ اّمـا معّرفـی اش ننمـوده اسـت.

گوینـد دعبـل از  کـه  کسـانی را  یـخ مدینـة دمشـق: ٢٢٨/5 ]6٩/6[( یکـی از  کر )تار ابن عسـا

کـه یحیـی  ی پوشـیده مانـده  ایشـان روایـت نمـوده، یحیـی بـن سـعید انصـاری شـمرده؛ و بـر و

انصـاری در سـال ١4٣ یعنـی چنـد سـال پیـش از والدت دعبـل، درگذشـته اسـت.

1. بنگرید به: بشارة المصطفی لشیعة المرتضی: ج٢ ]ص٩٨[�
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که از دعبل روایت نموده اند، از این قرارند: کسانی 

١. ابوالحسن علی، برادر دعبل؛ چنان که در بسیاری از کتاب های حدیث و فرهنگ نامه ها 
آمده است.

٢. موسی بن َحّماد یزیدی. )فهرست نجاشی: ص١١٧ ]ص١6٢[(
ی یاد شده است. ی )د.٢٣6(. در مآخذ بسیار، از و ت َهَرو

ْ
٣. ابوَصل

بی. )األمالی ]صدوق: ص5٢6[؛ و عیون أخبار الّرضا ]٢٨١/٢[(
َّ
4. هارون بن عبداهّلل ُمَهل

5. علی بن حکیم. )اصول الکافی(

6. عبداهّلل بن سعید اشقری. )األغانی ]١55/٢٠[( و جز آن.

٧. موسی بن عیسی مروزی. )األغانی ]١6٢/٢٠[( و جز آن.
کر(1 یخ مدینة دمشق ابن عسا ٨ . ابن منادی احمد بن ابی داوود )د.٢٧٢(� )تار

کر( یخ مدینة دمشق ابن عسا ٩. محّمد بن موسی ُبریری. )تار

رفتار دعبل با خلفا و وزیران
یـــخ  کتاب هـــای تار کـــه پژوهنـــدگان در  گســـترده و درازدامـــن   ایـــن، موضوعـــی اســـت 
کـــه ســـخنان  ــارۀ آن می یابنـــد  و فرهنگ نامه هـــای ادبـــی مفّصـــل، بخش هـــای درازی را در بـ
یـــم و قســـمتی انـــدک از آن را  گـــردد و مـــا از آن بیهوده هـــا درمی گذر بیهـــوده در آن هـــا یافـــت 

ینیـــم: برمی گز

کثـم روایـت شـده اسـت: »مأمـون، دعبـل _ رحمـه اهلل _ را فراخوانـد و او را  ١. از یحیـی بـن ا
گرفـت _ مـن نیـز در آن حـال، نـزد مأمـون نشسـته بـودم. _  ی در برابـرش قـرار  امـان داد و چـون و
کـرد و خود  بـه او گفـت: ›قصیـدۀ رائّیـه ات را برایـم بخـوان!‹ دعبـل چنیـن قصیـده ای را انکار 
گاه دانسـت. مأمـون بـه او گفـت: ›تـو را بـر آن قصیـده نیـز امان دهم؛ همان سـان که  را از آن نـاآ

ی چنین خواند: بر خودت امان دادم.‹ پس دعبل برای و
بانـوی همسـایه ام چـون رو گردانـی ام را دیـد، افسـوس خـورد و بردبـاری ]و خویشـتن داری[ من 

گناهـی نابخشـودنی به  شـمار آورد. را 

گفته اند. 1. بنگرید به: تاریخ دمشق: ٢٢٨/5 ]٩6/6[. در فرهنگ نامه ها، ابن منادی را محّمد بن عبیداهّلل 
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پس از آنکه گیسـوانش سـپید گشـت، در آرزوی نوجوانی اسـت، حال آن که شـتابان در میدان 

سالخوردگی ]و پیری[ می تازد.

ای همسـایه! سـپیدی مـوی سـر، یادکـرِد معـاد را بـه مـن می آمـوزد و مـرا از قسـمت و مقـّدرات 

راضـی داشـته اسـت.

کسـانی ]محبـوب[ از  گرایـش و اعتمـاد می داشـتم، می  بایسـت بـر  گـر بـه دنیـا و زیبایی هایـش  ا

گذشـتگان می گریسـتم.

کـرد و آنـان را از هـم پاشـید، همچـون از هم پاشـیدن اسـتخوان سـر که  روزگار بـه خاندانـم جفـا 

کند. سـنگی بدان اصابـت 

برخی ماندند و بر برخی دیگر دعوت کنندۀ مرگ بانگ رحیل زد و دیگران نیز در پی ایشانند.

که درگذشته، منتظر بازگشتش نیستم. که از من جدا شود و اّما آن  که مانده، ترسم  آن 

آوردن  یـاد  بـه  از  پـس  کـه  بـه سـان خـواب دیـده ای  فرزندانـم سـخن می گویـم  و  از خانـدان 

کنـد. حکایـت  را  آن  خوابـش، 

گر ]دل و[ دیده ام به گذشتگان از خاندان رسول خدا مشغول نبود، هرآینه آرام و قرار نداشتم.  ا

که شـب را با یاد اثری  و برای قلب محزونت، دربارۀ سـرورانت باید دل مشـغولی باشـد، از این 

کنی. ]خاطره انگیز[ از یار از دسـت رفته1، صبح 

کـه در سـرزمین »طـف« جـدا گشـت و چـه بسـیار گونه هایـی  چـه بسـیار دسـت و بازویـی از آنـان 

ک آلوده شـد. ک  زمین، خـا کـه بـا خـا

کـه آن هـا  کنـم؟2 حـال آن  چگونـه حسـین و حرکـت دشـمنان بـه سـوی قتلگاهـش را فرامـوش 

]اذعـان داشـتند و بـه یکدیگـر[ می گفتنـد: ایـن، َسـرور همـۀ انسـان ها اسـت!

ای اّمـت بـد نهـاد! ]پیامبـر خـدا[ احمـد را بـر تـالش نیکـش در آوردن قرآن و سـوره های آن، چه 

بد پـاداش دادید!

کـه  گـرگ  کـه از دنیـا رفـت، جانشـین او در فرمـان روایـی بـر فرزندانـش شـدید، همچـون  آن گاه 

گاوهای »ذوبقر«3 شـود. سرپرسـت 

1. در متـن، »لمشـغوٍل علـی أثـر« و در منابـع دیگـر چـون أعیـان الشـیعه »لمفقـوٍد علـی اثـر« آمـده کـه همیـن درسـت اسـت و 
ترجمـه بـر ایـن پایه صـورت گرفـت. )ن.( 

کـه همیـن درسـت اسـت و  2. در متـن، »أمسـی الحسـین« و در منابـع دیگـر چـون أعیـان الشـیعه »أنسـی الحسـین« آمـده 
گرفـت. )ن.(  ترجمـه بـر همیـن اسـاس صـورت 

3. »ذوبقر« نام دره و سیل راهی نزدیک »ربذه« است. اگرچه شاید مقصود شاعر از این واژه، معنای لغوی آن باشد. )ن.(
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ی بازگشـتم،  گویـد: مأمـون مـرا در پـی کاری فرسـتاد و مـن برخاسـتم و چون نزد و یحیـی 

دعبـل بـه ایـن جا رسـیده بود:
که می شناسیم، از »ذی یمان« و »بکر« و »ُمَضر« هیچ قبیله ای نماند، از قبایلی 

کـه در ریختـن خونشـان شـریک بـود، همچـون قمار کنندگانـی که در گوشـت حیوان  مگـر ایـن 

گشـتند؛ کشـتنی با هم شـریک 

کـه  کارهایـی  کـردن؛ همچـون  کـردن و آتـش زدن1 و غـارت  کشـتن و اسـیر  شـریک بودنـد در 

کافران[ می کنند. جنگجویان در سرزمین روم و خزر ]با 

کار[  ایـن  بـرای بنی عّبـاس ]در  اّمـا  کشـتن ]خانـدان پیامبـر[ معـذور می بینـم؛  را در  بنی امّیـه 

نمی یابـم. عـذری 

یافتنـد،  تسـّلط  و چـون  کشـتید؛  اسـالم  بـر سـِر  را  کـه پیشینیانشـان  بودنـد  قومـی   ]بنی امّیـه[ 

کیفر دادند؛  کفرشان  ]شما را[ به خاطر 

کین و زشت خویی. فرزندان »حرب« و »مروان« و خاندانشان »بنی معیط«، صاحبان حقد و 

ک در  گـر از روی دینـداری و نیـاز، دلـت هـوای درنـگ ]بـر مـزاری[ دارد، بـر قبـر آن ]امـام[ پـا ا

کن! طوس، لختی درنگ 

در طـوس، دو قبـر قـرار دارد؛ یکـی قبـر بهتریـِن همـۀ مردمـان و دیگری قبر بدترینشـان. و این، 

از عبرت ها اسـت.

ک، زیانی نرسد. ک را از نزدیکی ناپا که پا ک، سودی نرسد؛ چنان  پلید را از مجاورت قبر پا

کـه بـدان دسـت یازیـده اسـت. پـس هرچـه خواهـی  گـرو عملـی اسـت  هیهـات! هـر انسـانی در 

گـذار! ]توشـه[ برگیـر یـا وا

گفتـــی  گفـــت: ›بـــه خـــدا ســـوگند! راســـت   پـــس مأمـــون عمامـــۀ خویـــش را بـــر زمیـــن زد و 
ای دعبل!‹«2

شـیخ مـا، صـدوق، )األمالـی: ص٣٩٠ ]ص5٢6[( بـا سـندش از دعبـل روایت نموده اسـت: 

که با سـیاق مناسـب تر اسـت و ترجمه بر همین  1. در متن، »تخویفًا«  و در منابع دیگر چون أعیان الشـیعه »تحریقًا« آمده 
اسـاس صورت گرفت. )ن.(

کر: ٢٣٣/5 ]٧6/6[؛ االمالی مفید ]ص٢٣4[؛  2. بنگرید به: األغانی: 5٧/١٨ ]194/20[؛ تاریخ مدینة دمشـق ابن عسـا
و االمالی شـیخ: ص6١ ]ص١٠٠[�
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»چـون خبـر درگذشـت رضـا؟ع؟ بـه مـن رسـید، مـن در قـم بـودم و قصیـدۀ رائّیـه را سـرودم.« 

سـپس بیت هایـی از آن را آورده اسـت.

گفـت:  ی شـکایت آورد و  ٢. ابراهیـم بـن مهـدی بـر مأمـون درآمـد و از حـال خویـش بـه و

»ای امیرالمؤمنیـن! همانـا خداونـد سـبحان و متعـال تـو را در جانـت بـر مـن برتـری بخشـیده 

یـم. دعبـل مـرا هجـو  گذشـت از مـرا بـه تـو الهـام نمـوده؛ و مـا نسـبی یکسـان دار و مهـرورزی و 

ی بسـتان!« مأمـون گفـت: »دعبـل چـه گفتـه اسـت؟ شـاید مـراد تو  نمـوده؛ پـس انتقامـم را از و

ایـن سـخن باشـد:
»ابن شـکله« در عـراق و میـان مردمانـش بانـگ بـرآورد. پـس هـر دزد و نابخـردی شـتابان بـه 

سـویش پرکشـید.«

چـون مأمـون ایـن ابیـات را برخوانـد، ابراهیـم گفـت: »ایـن بخشـی از هجـو دعبـل اسـت؛ 

و مـرا بـه گونـه ای زشـت تر نیـز هجـو نمـوده اسـت.« مأمـون گفـت: »تـو بایـد مـرا الگـوی خـود قرار 

کـرده ام. او در بارۀ من چنین سـروده اسـت1: دهـی. دعبـل مـرا نیـز هجـو نمـوده و مـن تحّملش 
قـرار  تنگنـا  در  مـرا  و  می بنـدد  کار  بـه  مـن  در بـارۀ  را  جاهالنـه ای  اندیشـۀ   مأمـون  رو،  چـه  از 

ندیـد؟! را  ]امیـن[  محّمـد  بـرادرش[  ]بریـدۀ  سـر  دیـروز  آیـا  می دهـد؟ 

من از قومی هستم که شمشیرهاشان برادرت را کشت و تو را در جایگاه خالفت به شرافت رساند2.«

گمنامی، پرآوازه ساختند و تو را از حضیض پستی رهاندند. نامت را پس از سال ها 

ابراهیم گفت: »ای امیرالمؤمنین! خداوند به شکیبایی و دانشت بیفزاید. هیچ یک از ما 

سخن نمی گوید، مگر از افزونِی دانش تو؛ و شکیبایی نمی ورزد، مگر به پیروی از شکیبایی تو.«

کـه ابراهیـم بن مهـدی در بارۀ دعبل بـه مأمون  کـرده اسـت  ٣. میمـون بـن هـارون روایـت 

کـه مـرا بـه  گفـت: »جـز ایـن نیسـت  ی را بـر او برانگیزاَنـد. مأمـون خندیـد و  گفـت تـا و سـخنی 

1. آغاز این قصیده چنین است:
سپیدمویی )و پیری( از جوانی با طراوت، کاسته و پیشامدهای بد روزگار در کمین مردمانند.

2. در ایـن بیـت، بـه جریـان طاهـر ]بـن حسـین[ خزاعـی و قتل امین، محّمد بن رشـید، به دسـت او اشـاره می کند؛ جریانی 
که سـبب شـد مأمون به خالفت رسـد.
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ی برمی انگیزانـی: سـبب ایـن سـخن دعبـل در بـارۀ خـودت، بـر  و
ای لشکریان! مأیوس نگردید و به آن چه پیش آمده، خشنود باشید و خشمگین نشوید!

کـه جـوان أمرد بـه زودی ]بـه جـای دسـتمزد[ آوازهـای »ُحنینـی«1 برایتـان خوانـده خواهـد شـد 

 و پیری با موهای سیاه و سپید از آن لّذت برند.

آوازهـای »َمعبـدی«2 از آِن فرماندهانتـان اسـت. ایـن ]عطّیه[ هـا نه ]سـّکه اسـت که[ در کیسـه 

که[ افسـار شـود. رود و نه ]َمرکب اسـت 

گونه روزی دهد.« که قرآنش َبرَبط است، فرماندهانش را این  ]آری؛[ خلیفه ای 

گفت: »به خدا سوگند! ای امیرالمؤمنین؛ او تو را نیز هجو نموده است.«  ابراهیم به او 

گذار؛ که من به سبب همین سخنش، از او که مرا هجو نموده، درگذشته ام.«  گفت: »این را وا

گفت:  ابراهیم  به  از دور دید،  را  او  مأمون  آمد. چون  ابوعّباد درون  آن گاه،  سپس خندید. 

گفت:  کسی دست نمی کشد.« ابراهیم به او  گستاخی می کند و از  »دعبل بر هجو ابوعّباد 

گفت: »نه؛ بلکه تیز ]ُخلق[ و نادان است  گشاده دست تر از تو است!« مأمون  »گویا ابوعّباد 

گاه  هیچ  سوگند!  خدا  به  هستم.  گذشت تر  با و  بردبارتر  من  و  بود؛  نتوان  امان  در  او  از  که 

ی به خنده افتم: که از این سخن دعبل در بارۀ و که پیش آید، مگر آن  ابوعّباد را ندیده ام 
کند.«3 که »ابوعّباد« آن را تدبیر  کاری است  سزاوارترین امور به فساد و تباهی، 

ید.  کینه می ورز که معتصم به سبب زبان درازی دعبل، به او  کرده  4. ابوناجیه روایت 

به دعبل خبر رسید که معتصم در پی ترور و کشتن او است؛ پس به سرزمین جبل4 گریخت 

گفت: و در هجو او 
گریـه افتـاده اسـت و از فـرط ریـزش  کندگـی ]و نابسـامانی[ دیـن، بـه  دلـداده ای غمگیـن از پرا

اشـک از دیدگانـش، دلـوی بـزرگ ]از سرشـک دیـده[ لبریـز شـده اسـت.

1. آوازهای منسوب به »ُحنیِن« آواز خوان. 

2. آوازهای منسوب به »َمعبِد« آوازخوان.

گردد. 3. باقی ماندۀ این ابیات در األغانی )٣٩/١٨ ]١54/٢٠[( یافت 

گویا همان عراق عجم باشد. )ن.(  که  4. نام بخشی از ایران بود 
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پیشوایی به راهبری ]دین[ برخاسته که اهل  هدایت نیست؛ پس او را نه دینی است و نه عقلی. 

کسـی ماننـد او بـه فرمانروایـی می رسـد یـا عـرب بـه او  کـه  در اخبـار ]گذشـتگان[ نیامـده  اسـت 

می نهنـد؛ گـردن 

ـــر  کار ]ب ـــه  ک ـــد و رفتنـــد، آن گاه  ـــه دنبـــال هـــم آمدن ـــه ب ک گذشـــته  گفتـــۀ پیشـــینیان  بلکـــه طبـــق 

ـــت[ ســـخت شـــود، اّم

پادشـاهان بنی عّبـاس، چنانکـه در کتاب هـا آمـده، هفـت تـن خواهنـد بـود و از هشـتمین آن ها 

خبـری بـرای مـا در کتاب هـا نیامده اسـت؛

کهـف درون غـار _ چـون شـمرده شـوند _ هفـت تـن از نیک مـردان بودنـد کـه اصحـاب   چنـان 

و هشتمینشان سگ بود.

گناهکاری و او بی گناه بود. که تو  و من جایگاه سگ آنان را باالتر از تو می دانم؛ چرا 

گرفتنـد1، ُملـک تبـاه شـد  کـه ادارۀ حکومـت مـردم را »وصیـف« و »َاشـناس« بـه عهـده   آن گاه 

گشت. و اندوه ]دل ها[ بزرگ 

که آن را اصالح  و نیز »فضل بن مروان«2 چنان رخنه و شـکافی در ]کالبد[ اسـالم پدید می آوَرد 

و ترمیمی نباشد.

که چون معتصم درگذشـت، محّمد بن عبدالملک  5. میمون بن هارون روایت نموده 

ّیات در سـوگ او چنین سرود: ز
آن گاه که او را در بهترین گور که برای بهترین دفن شدگان است، پنهان ساختند و بازگشتند، گفتم:

کـه چـون تویـی را از دسـت داده، هرگـز پـر نکنـد، مگر با  »خداونـد جـای خالـی تـو را میـان اّمتـی 

کسـی مانند هـارون!«

گفت: ی  دعبل در پاسخ و
گفتم: گورها پنهان ساختند و بازگشتند،  که بدترین دفن شده را در بدترین  آن گاه 

گمان نمی کنم جز یکی از اهریمنان باشی! که  خ[ و عذاب رو؛  »به سوی آتش ]دوز

همچنـان در تـالش ]خائنانـه[ بـودی تـا بیعت کسـی را برقرار سـاختی که به مسـلمانان و دین، 

آسـیب و زیان رسـاند.« ]األغانی: ١5٨/٢٠[

1. »وصیف« و »إشناس« از فرماندهان معتصم بودند. )غ.( 

2. او وزیر معتصم بود. )ن.( 
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کـــه  یـــه روایـــت نمـــوده اســـت: »بـــا دعبـــل در صیمـــره بـــودم  6. محّمـــد بـــن قاســـم بـــن مهرو

ـــود  ـــا خ ـــا ب ـــت: ›آی گف ـــن  ـــه م ـــل ب ـــید. دعب ـــای او رس ـــق در ج ـــتن واث ـــم و نشس ـــرگ معتص ـــر م خب

کاغـــذی درآوردم. دعبـــل بـــه  گفتـــم: ›آری.‹ و  کـــه بتـــوان بـــر آن نوشـــت؟‹  چیـــزی داری 

بدیهه، بر من چنین امال نمود:
کـــه بالدیـــدگان ]بخواهنـــد[ بخوابنـــد، نـــه نیـــازی بـــه  ســـتایش ]و ســـپاس[ خـــدای را! هنگامـــی 

ـــداری؛ ـــه خویشـــتن داری و دل ـــد و ن شـــکیبایی دارن

چون خلیفه ای ُمرد که هیچ کس به خاطرش غمگین نشد و فردی دیگر در جای او ایستاد که 

کس به خاطر او خوشحال نشد.« ]األغانی: ١6٠/٢٠[ هیچ 

٧. محّمد بن جریر روایت نموده است: »عبیداهّلل بن یعقوب تنها این بیت از دعبل را بر 

من خواند که در آن، متوّکل را هجو نموده؛ و من جز  این، شعری از دعبل در بارۀ وی نشنیده ام:
کنــم؛ ولــی همیــن قــدر می گویــم: بــه خاطــر چیــزی در تــو،  نمی خواهــم زشــتگویی و بدزبانــی 

کننــد! بــردگان بــا تــو چــون بــردۀ خویــش رفتــار 

در این بیت، دعبل، متوّکل را به ُابنه مّتهم می کند.«

گفــت: »ای عبــداهّلل! از دعبــل  ی  ــه و ــر مأمــون درآمــد. مأمــون ب ــن طاهــر ب ٨ . عبــداهّلل ب

گفــت: »ابیاتــی از او در بــارۀ اهل بیــت امیرالمؤمنیــن، از بــر دارم.«  چــه چیــز در خاطــر داری؟« 

گفــت: »وای بــر تــو! آن را بخــوان!« عبــداهّلل ایــن ســخن دعبــل را بــرای او خوانــد:
خوشا روزگار عشق و عاشقی1؛ روزگاری که در جامۀ لّذت ها و خوشی هایم، دامن کشان می خرامیدم.

روزگاری که شاخسار وجودم تر و تازه بود و به وصال یاری جز همسایگان و خویشان شوق داشتم.

َمرکـب  پشـت  از  را  پایـت  و  گـذار  وا گذشـته،  خواسـتنش  زمـان  کـه  را  روزگاری  یـاد  دل![  ]ای 

بگـذار! زمیـن  بـر  نادانی هـا 

کن! که می سرایی، هادیان ]اّمت[ و فرزندان خاندان بزرگواری ها را قصد  و با هر مدحی 

ی بـه کمـال سـخن دسـت یافتـه و در یادکـرد از  مأمـون گفـت: »بـه خـدا سـوگند! همانـا و

کـه در وصـف غیـِر ایشـان، بـه آن نرسـیده اسـت.« سـپس مأمـون  ایشـان بـه دوردسـتی رسـیده 

گونه ترجمه شد. )ن.(  که با توجه به سیاق، این  1. در متن، »سقیًا و رعیًا ألیام الصبابات« آمده 

)534(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 2( 574

ی بـه درازا انجامیـده، خـوش سـروده اسـت:  کـه بـر و گفـت: »در بـارۀ یکـی از سـفرهایش 

کرده اند را پیش از مرگ بازگشتی  که ]از دیار خود[ کوچ  که این مسافران  آیا هنگام آن نرسیده 

به وطن باشد؟

که غم نهفته در سینه ام را بازمی گویند  که اختیار اشک های شتابنده در ریزش را  در حالی 

گفتم: نداشتم، 

کنده ای دوباره در حال اجتماع  کْند و جمع پرا که چه بسیار خانه هایی جمعشان پرا »بنگر 

]به خانه[ بازگشتند!

کــه می بینــی _ ایــن چنیــن اســت! و هــر مردمــی را ]در  گــردش شــب ها ]و روزهــا[ _ چنــان  ]آری؛[ 

زندگی[ خشکسالی و بهاری است.«

را پیـش  ابیـات  ایـن  کـه در سـفرم،  گفـت: »مـن هرگـز سـفر ننمـوده ام، مگـر آن  آن گاه، 

ی بخش 
ّ
یـدم و تـا هنـگام بازگشـت، همیـن ابیـات تسـل چشـم داشـتم و بـدان عـادت می ورز

بـود.« ]األغانـی: ١6٧/٢٠ و ١6٨[ مـن 

کـه دعبـل، دینـار بـن عبـداهّلل و بـرادرش یحیـی را  ٩. میمـون بـن هـارون روایـت نمـوده 

کارهـای آنـان را نپسـندید و در هجوشـان چنیـن سـرود: مـدح نمـود و سـپس 
گرفتـار  کـه  کشـاند تـا بـدان جـا  سرکشـی و عصیانمـان بـه خداونـد، مـا را پیوسـته بـه خـواری 

گشـتیم. »دینـار«  و  »یحیـی« 

کـه ختنـه نشـده اند، زمانـی طوالنـی در برابـر خورشـید و آتـش  کافـر ناَعـَرب  دو فرومایـه و دو 

کردنـد. سـجده 

نیز در بارۀ آن دو و حسن بن سهل و حسن بن رجاء و پدرش، سروده است:
م«1 را از مـن بخریـد! »حسـن بـن سـهل« و دو فرزنـد  هـان ]ای مـردم[! ایـن پادشـاهان »ُمَخـّرِ

»رجاء« را ]یک جا[ به یک درهم می فروشم!

و خود »رجاء« را هم اضافه ]بالعوض[ می دهم و »دینار« را نیز بی پشیمانی ]رایگان[ می بخشم.

1. در متن، »مخزم« درج شـده، ولی در منابع دیگر چون معجم البلدان و تاریخ مدینه دمشـق و نیز چاپ پیشـین الغدیر، 
که امیران و وزرا در آنجا سـکونت  ه  ای اعیان نشـین در بغداد بود 

ّ
م نام محل که همین درسـت اسـت. ُمخّرِ »ُمخّرِم« آمده 

داشتند. )ن.(
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کثـم« ]فقیـه[  کاالی معیـوب پـس آوردنـد ]بایـد بداننـد[ »یحیـی بـن ا گـر همـه را بـه عنـوان  و ا

عیـب را مجـّوز فسـخ معاملـه نمی دانـد. ]األغانـی: ١٧١/٢٠[

نکته های نمکین و نغز
کـه از عبدالقیس  گویـد: »روزی در بغـداد، در خانـۀ صالـح بـن علـی  ١. احمـد بـن خالـد 

کـه از خانـۀ دعبل پریـده بود، بـر نهانگاهی  بـود، همـراه شـماری از یـاران خـود بودیـم. خروسـی 

گرفتیم. صالح  گفتیم: ›این شـکار ما اسـت.‹ پس آن را  ی افتاد. چون آن را دیدیم،  در بام و

گفـت: ›بـا آن چـه کنیـم؟‹ گفتیـم: ›آن را ذبح می کنیم.‹ پس آن را ذبـح نموده، بریان کردیم. 

کـه می دانسـت در خانـۀ صالـح  سـپس دعبـل بیـرون آمـد و در بـارۀ آن خـروس سـؤال نمـود 

افتـاده اسـت. پـس آن را از مـا خواسـت و مـا انـکار نمودیـم و آن روز را دل نگـران بودیـم. فـردای 

گـزارد و بـر دِر مسـجد نشسـت. آن مسـجد محـّل اجتمـاع  آن روز، بیـرون شـد و نمـاز صبـح را 

جمـع  پیرامونشـان  در  نیـز  مـردم  و  می آمدنـد  گـرد  آن  در  دانشـوران  از  شـماری  و  بـود  مـردم 

گفت: می شدند. پس دعبل بر دِر مسجد نشست و 
کـه در  کردنـد، همچـون دالوری  صالـح ]بـن علـی[ و میهمانانـش، ]خـروس[ اذان گـو را اسـیر 

کارزار، بـر زمیـن افتـد و بـه اسـارت درآیـد. تنگنـای 

کـه برخـی پرهایـش را می کندنـد و برخـی دیگـر  کار آن بداشـتند  را بـه  پسـران و دخترانشـان 

می کردنـد. تمیـزش 

گرفته انـد، یـا لشـکریان »ناعـط«1 را  گویـی »خاقـان« را اسـیر  آن  را از دسـت یکدیگرمی ربودنـد، 

شکسـت داده اند.

کشـیده شـد و پشتشـان بـا  گوشـتش[ دنداهاشـان  کشـیدند ]و از سـفتی  سـپس آن را بـه دنـدان 

برخـورد بـه دیـوار در هـم شکسـت.

ی را نوشــتند و رفتنــد. پــدرم چــون بــه خانــه بازآمــد، بــه مــن  آن گاه، مــردم ایــن شــعر و

کــه جــز خــروس دعبــل، چیــزی  گشــت  گفــت: ›وای بــر شــما! آن قــدر خوردنــی بــر شــما انــدک 

گفــت: ›هــر خــروس و  ــه مــن  ــد و ب ــرای مــا خوان ــرای خــوردن نیافتیــد؟‹ ســپس آن شــعر  را ب ب

گزیدند و بدان نامیده شدند. که آنان در آن سکنی  کوهی بوده  1. »ناعط« نام قبیله ای از »َهْمدان« است. در اصل، نام 
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او  زبــان  بنــد  در  وگرنــه  بفرســت؛  دعبــل  بــرای  و  بخــر  یافتــی،  دســت  آن  بــه  کــه  را  مرغــی 

کردم.« ]األغانی: ١4١/٢٠[� درمی افتیم.‹ و من چنین 

 ٢. از اســحاق نخعــی نقــل شــده اســت: »روزی همــراه دعبــل در بصــره نشســته بــودم 

کــه جامــه ای ابریشــمین  گذشــت  ی بــود. عربــی صحرانشــین بــر او  و غالمــش ثقیــف بــر ســر و

گفــت: ›ایــن عــرب صحرانشــین را نــزد  پوشــیده، بــا تکّبــر می خرامیــد. دعبــل بــه غالمــش 

کــدام قبیلــه ای؟‹  گفــت: ›از  ی آمــد. دعبــل بــه او  کــرد و و مــن فراخــوان!‹ غــالم بــه او اشــاره 

گفــت: ›از فرزنــدان ابوبکــر.‹  کالب؟‹  کــدام فرزنــدان  گفــت: ›از  گفــت: ›از بنــی کالب.‹ 

گفــت: ›آیــا ســرایندۀ ایــن ســخن را می شناســی )؟(: دعبــل 

کـه سـگی از »بنـی کالب« مـرا ناسـزا می گویـد! ]فرقـی نمی کنـد[ هـر سـگی نمـاز را  خبـردار شـده ام 

باطـل می کنـد.

که آنان سگان اند و من در انتقامجویی دالورم، گاه نسازم  گرمن »بنی کالب« را آ ا

پـس بایـد پـدرم ]ماننـد آنـان[ از تیرۀ »قیـس عیالن« و مادرم هم از »حبطـات« ]فرزندان حارث 

بن ماِلک[ باشند.‹

کـه در بارۀ عمرو بـن عاصم کالبی  اسـحاق نخعـی گفـت: ›ایـن شـعر از آِن دعبل اسـت 

ی  کـدام قبیلـه ای؟‹ و گفـت: ›تـو از  سـروده اسـت.‹ سـپس آن عـرب صحرانشـین بـه دعبـل 

کـه بگویـد از خزاعـه اسـت و او آنـان را هجو نماید. گفت: ›من به کسـانی  خـوش نمی داشـت 

گوید: کـه شـاعر در بارۀ ایشـان  وابسـته ام 
که علی نیک و جعفر و حمزه و سّجاد، صاحب پیشانی پینه بسته، از آنان است. مردمی 

گر روزی در مقام تفاخر برآیند، محّمد و جبرئیل و فرقان و سوره های آن را به میان می آورند.‹  و ا

گفــت: ›مــرا بــه ســوی محّمــد و جبرئیــل و قــرآن   عــرب صحرانشــین از جــای برجســت و 

و سوره های آن، جایی برای فرارفتن نیست!‹« ]األغانی: ١56/٢٠ و ١5٧[�

٣. حسـین بـن ابی الّسـری گفتـه اسـت: »دعبـل بـر ابونصر بـن جعفر بن محّمد بن اشـعث 

کـه در بـارۀ وی چیـزی شـنیده بـود؛ و او را خـود، پیشـتر تربیـت نمـوده  خشـم گرفـت، از آن روی 
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بـود. پـس پـدِر او را چنیـن هجـو کرد:

»جعفر بن محّمد بن اشعث« نزد من، از نظر واالیی پدران، از »عثعث« برتر نیست.

بیهـوده بـه مـن پیچیـد، همچون پیچیدن ماری جهنده که چـون او را برانگیزی، در جهیدن 

درنگ نکند. 

گـر ایـن فریب خـورده می دانسـت چـه رسـوایی و ننگـی نصیـب پـدرش نمـوده، بیهـوده بـا مـن  ا

درنمی پیچیـد.

که در پستِی پدران،  گفت: ›میان من و تو چه رفته است  عثعث با دعبل دیدار نمود و 

که نام  گفت: ›به خدا سوگند! هیچ چیز رخ نداده، مگر آن  مرا َمَثل زدی؟‹ دعبل خندید و 

که سیاه بود، برتر از پدران  که پدر تو را  آیا نمی پسندی  تو با نام ابن اشعث هم قافیه است. 

اشعث بن قیس قرار دهم؟‹« ]األغانی: ١6١/٢٠[�

4. از حسین بن دعبل روایت شده است: »پدرم در بارۀ فضل بن مروان چنین سرود:

گفتم و یکسره در بارۀ او سخن راندم. کردم و سخن  با اخالص برای »فضل« خیرخواهی 

گـر »فضل بـن مـروان« بخواهد بـا »فضل]بن  هـان! همانـا در »فضـل بـن سـهل« عبرتـی اسـت ا

گیرد. سهل[« عبرت 

گـر »فضـل بـن  و بـرای »فضـل ]بـن مـروان[« در ]سرنوشـت[ »فضـل بـن یحیـی« پندهـا اسـت، ا

مـروان« در سرنوشـت »فضـل ]بـن یحیـی[« بیاندیشـد.

کـه بـدان دسـت یابـی، همـواره سـتوده بمـان و ]افـزون بـر آن[  از برکـت سـخنی ]سـتایش آمیز[ 

احسـان و برتـری در آن را فرومگـذار!

]امروز[ تو سرپرسـت ُملک ]و مّلت[ گشـته و در جای فضل و فضل و فضل1، بنشسـته ای.

که قافیه هایش همه بر فضل و فضل بگردد. پیش از این، ابیاتی از شعر ندیده ام 

کـه نصیحتـم بـه فضـل، از روی  کـه خوانـده شـود، آن را هیـچ عیبـی نباشـد، جـز ایـن  و آن گاه 

تفّضـل ]و بی پـاداش[ اسـت.

کـه در دیـوان دعبـل، ضمـن ابیاتـی از همیـن شـعر، نامـش یـاد گشـته  1. مقصـود از» فضـل« سـوم، »فضـل بـن ربیـع« اسـت 
اسـت. )ن.( 
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ی فرسـتاد و گفـت: ›اندرزت را پذیرفتـم؛ پس مرا  فضـل بـن مـروان مقـداری دینـار برای و
از خیـر و شـّر خویـش بازدار!‹«1

نمونه هایی از شعر دعبل دربارۀ تشّیع

ی در سوگ نوادۀ پیامبر، امام شهید؟ع؟ ، سروده است: و
آیا سرشک دیده را همراه غم و اندوه روان سازی و شب را با رنج و شّدت آه ]و ناله[ به صبح رسانی؟

و بر آثار باقی مانده از آل محّمد می گریی و سینه ات از حسرت ]و افسوس[ تنگ گشته است؟
کن و چشمان اشک ریز از بِد روزگار را بر آنان تر ساز! گریه  کن[ و به حّق بر آنان  هان! ]چنین 

از بزرگ تریـن مصیبت هـا اسـت،  کـه  بـزرگ  را در روز »طـف« و آن رویـداد  ایشـان  و مصیبـت 

مکـن! فرامـوش  ]هرگـز[ 
کربال است، با باران هایی از ابرهای بهاری سیراب سازد! که در سرزمین  خداوند، قبرهایی را 

کنار آن دو نهر. کشتۀ آن بیابان ها در  ک[ حبیبش حسین،  و صلوات خدا بر روان ]پا
کـه فریـاد مـی زد:  کـه بـا فقدانـش سـوگوار شـدیم؛ و یّکـه و تنهایـی  گنـاه  کشـته ای بی جـرم و 

یارانـم؟ و  کجاینـد حامیـان  »کجاینـد 
گردن داشـته باشـم، مظلومانه در  که خونی بر  که بی آن  من آن تشـنه کام و عطشـانی هسـتم 

کشته شده ام.« سـرزمین غربت 
آنـان سـر حسـین را بـر نیـزه برافراشـتند و زنـان ]دل سـوخته و[ غـم زده و بـا آزرم را ]بـه سـوی 

راندنـد. اسـارت[ 
خ[ همراه  کنـد! _ بگو: »بـه زودی به عـذاب آتـش ]دوز بـه ابن سـعد _ کـه خـدا روحـش را عـذاب 

بـا لعنـت ]ابـدی[ دچار خواهی گشـت.
که باد صبا بوزد لعنت خواهم فرستاد و در شامگاهان و صبحگاهان  در همۀ روزگار و تا آن گاه 

نیز لعنت می فرستم، 

گفته ]و فرمان[ رسـول خدا را ]در بارۀ اهل بیت[  گشـتند و  گمراه  که همگی ]یکسـره[  گروهی  بر 
با شـبهه افکنی، ضایع و تباه ساختند.«

کـه ایشـان در نمـاز، انگشـتری خویـش را بـه  نیـز در مـدح امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یـاد می کنـد 

فقیـر بخشـید و ایـن سـخن خـدای تعالـی در شـأنش نـازل شـد: »همانـا دوسـت و سرپرسـت شـما 

1. بنگرید به: األغانی: ٣٣/١٨ و ٣٨ و ٣٩ و 4٢ ]١5٣/٢٠[�
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خداونـد اسـت و پیامبـرش و کسـانی کـه ایمـان آورده انـد؛ آنـان که نماز را برپـای می دارنـد و زکات می دهند، در 

حالی که در رکوعند.«1:

که قابل انکار نیست؛ گشوده است  قرآن به فضل و برتری آل محّمد و والیت علّی   او2 زبان 

والیت مردی برگزیده از میان بهترین آفریدگان3 از پیامبر صادِق مهرورز.

کرد؛ آن گاه که مسکین در حال نماز نزدش آمد، او با میل و رغبت، دست و بازو به سویش دراز 

کریـم ݪݪݭݭݭݭݪݪݪِ بخشـنده تر ]از  پـس مسـکین انگشـتری را از او دریافـت نمـود، بـه عنـوان بخششـی از 

]مردمـان[. بخشـنده ترین  فرزنـد  و  همـه[ 

کـس  کتابـش آیـه ای بـه او ]و بـه ایـن ماجـرا[ اختصـاص داده اسـت. هـر  و خـدای رحمـان در 

افتخـاری چـون افتخـار او بـه دسـت آورده اسـت، برشـمارد.

]در آن آیه گفته:[ همانا خدا ولّی شما است و رسولش و مؤمنان. پس هر که خواهد، انکار کند!

گـر انـکار کنـد[ فـردای قیامـت، خداونـد، مّدعی و خصم انکار کننـده در این ماجرا خواهد بود  ]ا

کننده در وعده نخواهد بود. و خداونـد تخلـف 

همچنین در مدح امیرالمؤمنین _ صلوات اهلل علیه _ سروده است:
که مورد حسد و رشک دشمنان است؛ خوشا به بیعت احمد و وصّیش! یعنی امام و ولّی ما 

کودکی و جوانی، پیامبر خدا محّمد را یاری نمود؛ که پیش از همۀ آفریدگان و در  یعنی آن 

کـه غم هـا را ]از دل  پیامبـر[  زدود ]و مشـکل ها را  گشـود[ و در جنـگ ، هنـگام برخـورد  یعنـی آن 

بـا دشـمن، بـزدل و ترسـو نبـود؛

که هیچگاه ُبتی و سنگی را پرستنده نبود. یعنی آن یکتاپرسِت پیش از هر یکتاپرست 

گفته است: نیز در رثای نوادۀ پیامبر، امام شهید _ سام اهلل علیه _ ، چنین 
گریست؟ که محّمد بر او  گر غمگینی، پس چرا می خوابی؟ چرا نمی گریی بر آن  ا

کسانی مانند آنان بسی پسندیده است؛ گریه بر  چرا بر حسین و خانواده اش نمی گریی؟ 

گذشت. د 
ّ
1. بنگرید به: آن چه در صفحۀ4٧ از همین مجل

هـم« درج شـده، ولـی در چـاپ نخسـت همـان مرکـز و نیـز دیگـر چاپ هـای الغدیـر و نیز  2. در چـاپ دوم مرکـز الغدیـر، »َعلّیِ
ـه« آمـده اسـت و ترجمـه بر اسـاس این نسـخه صورت گرفـت. )ن.(  منابعـی غیـر از آن چـون مناقـب ابـن شهرآشـوب، »علّیِ

3. در متن، »المختار من خیر الذی...« و در برخی منابع چون الصراط المسـتقیم بیاضی، »المختار ِمن خیر الوری...« 
گرفت. )ن.(  که همین درسـت اسـت و ترجمه بر این اسـاس صورت  آمده 
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کـــه[ جـــود و ســـروری، بـــر  کســـی اســـت  بـــه خاطـــر زاری و نـــزاری اســـالم در روز مصیبتـــش. ]او 

فقدانـــش می گرینـــد.

در آسمان، فرشتگانی نورانی و ارجمند که رکوع کنندگان و سجده کنندگانند، بر وی گریستند.

»ابن سـعد«  میانشـان  کـه  آمدنـد  سـویش  بـه  سـپاهیانی  کـه  را  زمانـی  کـرده ای  فرامـوش   آیـا 

و سرکشان و انکارکنندگان ]حّق[ بودند؟

بـه وی  مـرگ  از جرعه هـای  بـود،  انـدک  یـاور  و  بسـیار  آن  در  کـه دشـمن  میـان جمعـی  پـس 

نوشـاندند؟

کـه جرعـه جرعـه داغـی بـه او  حـّق ]و حرمـت[ پیامبـر خـدا محّمـد را پـاس نداشـتند، آن گاه 

کـه هرگـز خنـک نخواهـد شـد. نوشـاندند 

کشـتند و پیامبـر را داغـدار سـبطش سـاختند. پـس هـر داغـی پـس از حسـین سـبک   حسـین را 

و آسان است.

کـه زینـب میـان اسـیران اسـت و بـا نهایـت سـوز  چگونـه می تـوان آرام و قـرار داشـت، در حالـی 

]دل[، جـّدش را می خواَنـد: یـا احمـد!

گشته است! که با شمشیرها پاره پاره و در خون خود تپیده و شهید  این حسین است 

ک افتـاده اسـت، میـان ُسـم سـتوران دشـمن ]بـرای لگدکـوب شـدن[،  بی جامـه، عریـان بـر خـا

آهنـگ او شـده اسـت.

ک سپرده نشده اند. ک افتاده اند؛ سربریدگانی که به خا کت پیرامون او کشته بر خا و فرزندان پا

کشـتار شـدند؛ پـس ایشـان را از آن رود،  کام  ای جـّد ]بزرگـوار[! از آب فـرات منـع شـدند و تشـنه 

آبشـخوری نبود.

کـه می کشـم، ]بی تابـم   ای جـّد ]بزرگـوار[! از شـّدت سـوز و سـوگ و طـول مصیبتـم و از رنجـی 

و پیوسته[ می نشینم و برمی خیزم.

که بخشی از آن چنین است: همچنین در سوگ آن امام شهید، قصیده ای بلند دارد 
کـه ابلیس جلودار  کـه مردمانـش شـومند، بـرای کاری شـوم بیامدنـد، در حالی  از سـرزمین شـام 

لشکرشـان بود.

لعنـت بـر آنـان بـاد! همانـا بـه خاطـر قتـل امامشـان، لعنـت شـده اند. و او را ]در میدان نبـرد[ رها 

کـه تنـش پاره پـاره و لشـگر زده بود. سـاختند، در حالـی 
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 ای وای از ایـــن غـــم و اندوهـــم! دختـــران محّمـــد ]مصطفـــی؟ص؟[ را در حالـــی کـــه گریـــان 
و سرهاشان برهنه و بی تن پوش بودند، به اسارت گرفتند.

خ[ رضایـت دادیـد؟ گرفتـار آمدۀ در  مـرگ ]و عـذاب[ بـر شـما بـاد! وای بـر شـما! آیـا بـه آتـش ]دوز

آنجـا، خوار خواهـد بود.

از روی نادانی، عّزت زندگانی را که کاالیی بس نفیس است، به دنیای کسی دیگر بفروختید!

که بهرۀ بیعت کنندگان در آن، بسی بی ارزش است! چه بیعت اموی ننگینی! لعنت بر آن باد 

کـه  گویـی پیشـوایتان را می بینیـم  کردیـد! تـو  کـه بـا او بیعـت  کـس بـاد  تیره بختـی نصیـب آن 

خ، زندانـی اسـت. میـان دوز

که چون نیک بسنجی، ]در شمار[ مجوسند! گروهی  کشیدید از  ای آل احمد! پس از او چه ها 

چه اشک ها که از شما روان گشت و چه َنَفس ها که در روز طف، بر مصیبت حسین بریده شد!

سـروران مـا! شـکیبا باشـید! بـه زودی در روزی تلـخ و سـخت، شـما را بـه جـای خانـدان آن 

ملعون، به فرمان روایی خواهیم رساند.

همواره پیرو شما و امرتان هستم و تا زنده ام، خود را بر پیروی تان پرورش داده، وادار می سازم.

ـــام ســـبط؟ع؟ از دعبـــل  ـــاء: ١١٠/١١( ایـــن ســـخن را در ســـوگ ام دب
ُ
ـــوی )معجـــم األ ـــوت َحَم یاق

آورده اســـت:

ای درد و داد! ای مردمان! سر فرزند دخت محّمد و وصّیش ]علی[ بر نی برافراشته شود،

کسـی  کند و نه  کسـی از این ]فاجعه[ بیزاری و زاری  و مسـلمانان ]آن را[ ببینند و بشـنوند؟ نه 

احسـاس ننگ و خـواری نماید!

که مایۀ آرام و خوابشـان بودی و مایۀ  کردی  ]ای حسـین! با شـهادتت[ چشـمانی را بی خواب 

که از ]بیم[ تو، آرام و خواب نداشـت. گردیدی  آرامش و خواب چشـمی 

کـوری بـه همـۀ دیـدگان کشـیده شـد و خبر شـهادتت هـر گوش  بـا منظـرۀ ]شـهادت[ تـو، سـرمۀ 

کرد. کـر  شـنوایی را 

که آرزو دارد آرامگاه تو و جایگاه قبرت باشد. هیچ بوستانی نیست، مگر این 

کدامن، علی بن ابی طالب _ صلوات اهلل علیه _ ، سروده است: ی در مدح امام پا نیز و

که او را هماوردی نیست. کافران  کنندۀ همۀ  ابوتراب حیدر! آن امام شیر ]خدا[، نابود  
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گاه[ مغلوب نگردد. که ]هیچ  که ]هرگز[ نهراسد و شیری است  مبارزی است 

کند. که با زیرکی قصد دشمن  که ]هرگز[ دروغ نگوید و شهسواری  و راستگویی 

شمشیر پیامبر صادق و نابود کنندۀ هر فاسق؛

که صیقل دهندگان ناخالصی اش را زدوده اند. با شمشیری تیز و درخشان 

گفته است: همچنین نوادۀ پیامبر _ صلوات اهلل علیه _ را چنین رثا 

]آن[ خانه های ]خاطره انگیز[ پیرامون »غرّی« تا »وادی المیاه« تا »طوّی« را یاد باد!

کـــه بـــر زیبارویـــان افشـــانده شـــوند،  مصیبـــت بزرگـــواران از فرزنـــدان علـــی، اشـــک ها را از ایـــن 

بازداشـــته اســـت.

]خشم و[ افسوسم بر لغزش های روزگارم است که فرزندان آن پاک در آن ]خوار  و[ کوچک شده اند.

ک  افتادن آن دانای با تقوا نکرده ای؟ گریه را وقف بر حسین و یاد بر خا آیا 

بـر فرزنـدان پیامبـر ضربـه  کافراشـان[  کان  کـه فرزنـدان »زیـاد« بـه خون خواهـی ]نیـا آیـا ایـن 

اسـت؟ نسـاخته  و غمگینـت  زده انـد، محـزون 

ک دامـن آشـکارا بـه  کار، در فرزنـدان آن زن پا کـه شمشـیرهای فرزنـدان آن زن زنـا و ]نیـز[ ایـن 

کار افتـاده اسـت؟

والدت و وفات دعبل

وی بــه ســال ١4٨ زاده شــد و در ســال ٢46 کــه پیرمــردی کهنســال بــود، بــه ظلــم و ســتم 

شــهید گشــت؛ پــس نــود و هفــت ســال و چنــد مــاه از نــود و هشــت ســالگی را زندگــی کــرد. 

گفته انــد کــه او بــا ابیاتــی، ماِلــک بــن طــوق را هجــو نمــود و آن ابیــات بــه گــوش ماِلــک رســید. 

پــس او را طلــب نمــود و وی گریخــت و بــه بصــره آمــد. فرمانــدار بصــره اســحاق بــن عّبــاس 

عّباســی بــود کــه هجــو دعبــل در بــارۀ نــزار را شــنیده بــود. پــس چــون دعبــل بــه بصــره درآمــد، 

ــا او را  ــا او را دســتگیر کننــد. ســپس بســاط و شمشــیر خواســت ت اســحاق کســانی را فرســتاد ت

گــردن زنــد. دعبــل در انــکار آن قصیــده، بــه طــالق همســرش قســم خــورد و هــر ســوگندی کــه از 

مــرگ رهایــش ســازد، یــاد نمــود کــه وی آن را نســروده، بلکــه دشــمن او، ابوســعید یــا جــز وی، آن 

را ســروده و بــه او نســبت داده تــا دیگــران را بــه ریختــن خونــش تحریــک کنــد. دعبــل نــزد 
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اســحاق بــه زاری و زمین بوســی و گریــه پرداخــت. اســحاق بــر  وی رحــم آورد و گفــت: »حــال کــه 

را آشــکار کنــم.« آن گاه، چوبدســتی  بایــد رســوایی ات  از کشــتن معافــت نمــوده ام، ناگزیــر 

بــر پشــت  تــا او را  خواســت و او را آن قــدر زد تــا قضــای حاجــت نمــود. ســپس فرمــان داد 

بخواباننــد و دهانــش را بــاز کردنــد تــا مدفوعــش را در آن وارد نماینــد، در حالــی کــه دو پایــش را 

تازیانــه می زدنــد. اســحاق ســوگند خــورد کــه از وی دســت نمــی دارد تــا همــۀ آن مدفــوع را 

ببلعــد؛ و اگــر چنیــن نکنــد، وی را می ُکشــد. و از وی دســت برنداشــت تــا آن گاه کــه همــۀ آن را 

بلعید. سپس او را رها کرد و دعبل به اهواز گریخت.

کـه بـه هـر  کاردان و دلیـر را در پـی دعبـل فرسـتاد و فرمانـش داد  ماِلـک بـن طـوق، مـردی 

کار ده هـزار درهـم پـاداش داد. آن مـرد پیوسـته در  گونـۀ ممکـن، او را تـرور نمایـد؛ و او را بدیـن 

ی را در آبـادی ای از نواحـی شـوش یافـت و در یکـی از اوقـاِت  جسـت وجـوی دعبـل رفـت تـا و

کـه انتهایـش سـم آلود بـود، بـر پشـِت پـای او  کـرد. پـس بـا عصایـی  پـس از نمـاز عشـا، او را تـرور 

ک سـپرده شـد. بـزد و فـردای آن روز، دعبـل درگذشـت و در همـان آبـادی بـه خـا

ی بـه شـوش آورده و در آن جـا دفـن شـد.1 در وفیـات األعیان  کـه پیکـر و برخـی نیـز گفته انـد 

ی در طیـب، سـرزمینی میان واسـط عراق و ناحیۀ اهواز، کشـته  کـه و ـکان ]٢٧٠/٢[ آمـده 
ّ
ابن َخِل

یلـه2  گویـد: »قبـر دعبـل بـن علـی خزاعـی در َزو شـد. حمـوی )معجـم البلـدان: 4/4١٨ ]١6٠/٣[( 

اسـت و بکـر بـن َحّمـاد چنین سـروده اسـت:
مرگ، دعبل را در »َزِویَله« در زمین ریگزار و ناهمواِر »احمد بن خصیب« ]بر زمین[ گذاشت و گذشت.«

 ٢4٢/5 دمشق:  مدینة  یخ  )تار کر  ابن عسا تردید  این  که  نیست  پوشیده  پژوهندگان  بر 
او  که  که نخست وفات دعبل را در سال ٢46 دانسته و سپس آورده  ]٨4/6[( بیجا است 

کرد  که او ماِلک را هجو  کشته شد؛ و باز چنین آورده  معتصم را هجو نمود و بدین سبب 
ی بدون  این نقل های و تا در شوش مسمومش نمود.  ی فرستاد  را در پی و کسی  و ماِلک 

1. بنگرید به: األغانی: 6٠/١٨ ]٢٠٠/٢٠[؛ و معاهد الّتنصیص: ٢٠٨/١ ]٢/٢٠6[�

2. جایی است در سرحّد سرزمین سودان.
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دعبل  شهادت  از  پیش  سال  نوزده  یعنی   ٢٢٧ سال  در  معتصم  زیرا  گرفته؛  صورت  تدّبر 

که دعبل چون  آورده  البلدان: 4/4١٨(  )معجم  آن چه حموی  درگذشت. همین سان است 

گریخت و به قبر رشید پناهنده شد؛  معتصم را هجو نمود، خونش هدر شد، پس به طوس 

اّما معتصم او را پناه نداد و در سال ٢٢٠ او را دست و پا بسته، به قتل رساند. این بر خالف 

ی را به سال ٢46 دانسته اند. که شهادت و یخ نویسان و دانشوران رجال است  اّتفاق نظر تار

کـه بـا دعبـل و ابو َتّمـام کـه پیـش از او درگذشـته بـود، دوسـتی داشـت، در سـوگ  بحتـری 
آن دو چنیـن سـرود:

که درگذشـت و مرگ دعبل، بر خسـتگی جانم افزود و آتش  مرگ حبیب ]= ابو َتّمام[ در روزی 

حزن و اندوهم را شـعله ور ساخت.

دو برادر من! آسمان همواره با ابری پر رعد و برق، بارانی پر  آب از آسمان بر شما ببارد!

کـرده، بـس دور اسـت.  کـه خبـر مـرگ را دریافـت  کـه راهـش بـرای آن   قبـری در »اهـواز« اسـت 

و قبر دیگری1 در »موصل« است.

ابونصر محّمد بن حسن کرخی کاتب گوید: »دیدم که بر قبر دعبل چنین نوشته شده بود:

کند، شهادت »ال اَله اال اهلل« را آماده ساخته است؛ که او را مالقات  دعبل برای خدا آن روز 

کند. شاید به سبب آن، خداوند در روز قیامت، بر او رحمت آوَرد! تا با اخالص، آن را ادا 

موالی او، خدا و رسول است و پس از آن دو، وصّی ]پیامبر[ موالی او است.«

ی بــر جــای ماندنــد.  کــه پــس از و کــه شــاعر بــود، فرزنــدان دعبــل بودنــد  عبــداهّلل و حســین 

ابن ندیــم ]الفهرســت: ص١٨٣[ بــرای حســین دیوانــی در حــدود ٢٠٠ برگــه ذکــر نمــوده اســت. نیــز 

گفتــه اســت: »شــعر  ی را آورده و  ابن معتــز )طبقــات الّشــعراء: ص١٩٣ ]ص4٠٨[( شــرح حــال و

دعبلــی بســیار نمکیــن بــود.«

د دوم این 
ّ
واپسین سخن ما، سپاس خداوند، پروردگار جهانیان، است. بدین جا، مجل

د سوم خواهد آمد که با دیگر شاعران سدۀ سوم آغاز می شود 
ّ
کتاب پایان می یابد و از آن پس، مجل

که پیشاپیش آنان ابواسماعیل علوی خواهد بود. از خدا یاری می جوییم و بر او تکیه می کنیم.

گرفت. )ن.( که »رمَسٌة« درست است و ترجمه بر همین اساس صورت  1. در متن، »رمُسُه« آمده 
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